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Presentació
L’any 2019 el Museu ha presentat l’Estratègia i Pla
d’Acció 2019-2022/2029, un document elaborat
després d’un any de treball col·lectiu tant intern com
extern que vol donar continuïtat al darrer cicle de
treball (2012-2018) i que estableix les bases de la
seva actuació i en descriu els projectes prioritaris per
als propers anys. Així mateix, posa un clar èmfasi
en la dimensió social i educativa de la institució i
a continuar el procés de transformació del Museu
en un espai més rellevant i inserit en el temps i la
societat actuals.
Un any en què el Museu ha mantingut una xifra molt
notable de visitants i ha incrementat significativament
el seu públic en l’àmbit digital, així com el volum
de préstecs realitzats tant a escala estatal com
internacional, que permeten continuar difonent la
seva extraordinària col·lecció arreu del món.
En l’àmbit de la recerca i les exposicions, cal
destacar tres projectes que representen de manera
idònia algunes línies de treball ja consolidades:
Bermejo. El geni rebel del segle xv, una coproducció
amb el Museo Nacional del Prado que posteriorment
ha viatjat també a la National Gallery de Londres
en versió reduïda i que confirma el Museu com a
referència per a l’art medieval, en aquest cas, amb un
artista excepcional que té quatre obres exposades a
la col·lecció. L’exposició Oriol Maspons, la fotografia
útil / 1949-1995, sobre un fotògraf de referència
de qui el Museu ha estudiat i organitzat el fons, ha
incorporat una selecció molt important d’obres i ha
publicat una monografia. I la mostra Antoni Fabrés,
amb que el Museu ha recuperat i posat a l’abast del
públic un nou autor fora del cànon, i que ha estat
excel·lentment rebuda com una de les sorpreses
positives de l’any.
En l’àmbit patrimonial, el Museu ha continuat
ampliant la col·lecció, amb donacions i adquisicions
i també a través del Pla Nacional d’Arts Visuals,
com en el de Fotografia, amb un total de 159 noves
obres incorporades. Cal també destacar la donació
extraordinària d’obres de l’artista Aurèlia Muñoz per

part de la seva família —que s’ha pogut veure en
la mostra Nuar l’espai. Donació Aurèlia Muñoz— i
l’ampliació del dipòsit d’obres d’Antoni Gaudí per
part de la Sagrada Família, que reforça la idea del
Museu Nacional com a espai de referència de l’obra
de l’arquitecte.
El programa públic del Museu ha reforçat encara
més la idea de treball en col·laboració amb entitats
i col·lectius diversos i la presència permanent dels
artistes i la creació contemporània. Destaquen, entre
d’altres, la mostra d’Osamu Tezuka en col·laboració
amb FICOMIC; les instal·lacions monumentals White
Bouncy Castle del coreògraf William Forsythe, en
el marc del Festival Grec, i Pecatta Mundi d’Antoni
Miralda, ambdues a la Sala Oval. I també els
projectes amb els artistes Jordi Ferreiro, Mercè Soler
o Oriol Fuster, a més de la nova línia de treball en
l’àmbit de la salut i les arts de la mà de l’Hospital de
la Vall d’Hebron.
L’esforç de suport i col·laboració amb la resta de
museus d’art del país s’ha seguit incrementant a
través de la tasca de la Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya (XMAC), amb nombroses col·laboracions,
préstecs i dipòsits a museus locals, així com la
projecció del Museu en l’àmbit estatal i internacional,
amb una important mostra de la col·lecció a cinc
seus del Japó i dues exposicions a Saragossa i
Sevilla.
El Museu ha continuat també tota la feina de
desenvolupament de la responsabilitat social,
treballant amb els grups d’interès i amb les fites de
ser un museu més inclusiu i accessible orientat al bé
comú, amb diverses accions de millora en múltiples
àmbits de l’activitat del centre.

Pepe Serra Villalba
Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
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…continuar el procés de
transformació del Museu
en un espai més rellevant
i inserit en el temps i la
societat actuals.
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EN XIFRES
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837.694
visitants

Entrades gratuïtes
o amb descompte:
649.998 (77 %)
Procedències:
22 % Barcelona,
22 % Catalunya,
3 % Estat,
53 % Estranger

477
préstecs i dipòsits
a 50

214.959
visitants
exposicions
temporals

252.501

visitants exposicions
externes del Museu

Inclosos al total
de visitants

159 obres ingressades 730 obres restaurades
+ 225 peces de numismàtica

o intervingudes

institucions

206 nacionals
271 internacionals

74.484 usuaris
programes públics

Activitats socials
i culturals del
Museu: 28.247
Programa
escolar: 46.237

2.161.581
visites al web
+87 %
Pàgines vistes:
5.063.515

3.001 usuaris al Centre 3.193

de Recerca i Coneixement
(CREC)
Biblioteca:
2.875 usuaris
Departament
de Gestió
documental i Arxiu:
126 usuaris presencials

Amics del Museu
Nacional
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Col·lecció

Dossier de premsa

Amb l’objectiu d’aprofundir en la investigació i patrimonialització de l’art
de postguerra i la segona avantguarda, el Museu Nacional ha ampliat el
recorregut de les sales d’art modern amb dos nous espais dedicats a
aquest període.
Sota el títol Una avantguarda possible s’han
presentat noves obres realitzades entre els anys
de postguerra, el franquisme i la recuperació de la
democràcia. Es tracta de peces que han ingressat
recentment al Museu gràcies a donacions i
dipòsits fruit d’acords amb institucions com el
MACBA, la Fundació Antoni Tàpies, la Fundació

Rogent i la Fundació Palau, entre d’altres.
A més, gràcies a la col·laboració amb el Museu
Picasso de Barcelona, s’han incorporat tres obres
de Pablo Picasso: un autoretrat, un nu masculí
i una còpia parcial d’una obra d’Arcadi Mas i
Fondevila.

Col·lecció
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Intervencions a sales
Vallmitjana: passat, present i futur de l’escultura
16 de maig
Sales 41, 42 i 44 sales d’art modern
Amb motiu de l’Any Vallmitjana s’ha ofert una visita a les sales d’art modern per conèixer l’obra i el
context dels germans Venanci i Agapit Vallmitjana i Barbany, escultors que van portar el llenguatge
escultòric cap a la modernitat i van convertir-se amb frontissa clau entre el Neoclassicisme d’arrel
italiana de Damià Campeny i la generació modernista posterior, encapçalada per Josep Llimona. Per
aquesta ocasió s’ha pogut gaudir en exclusiva de peces que habitualment no es troben exposades.

Lletres il·lustrades.
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 75 anys d’edicions
26 de juny – 15 de setembre
Sala 59 b
Exposició amb què s’ha commemorat el 75è aniversari de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona
(ABB), gràcies a la qual s’han recuperat obres clàssiques o treballs històrics inèdits, i s’han reeditat
textos literaris d’autors tan prestigiosos com Jacint Verdaguer, Josep Carner o Pere Calders, amb
il·lustracions d’artistes de primer nivell com Antoni Tàpies, Josep M. Subirachs o Perejaume. A
la mostra s’han presentat les principals obres publicades per l’ABB i materials corresponents als
processos previs de producció: dibuixos preparatoris, maquetes, xilografies i planxes metàl·liques,
entre d’altres.

MASBEDO
Festival Loop 2019
12 de novembre – 12 de desembre
Sales 27.1, 33 i 38.4
En el marc del Festival Loop, les sales d’Art del Renaixement i Barroc s’han convertit en teló de fons
per a Fragile (2016), Madame Pinin (2017) i Palazzo Gangi (2017), tres intervencions de videoart
del duo artístic MASBEDO, format per Nicolò Massazza i Jacopo Bedogni, que reflexionen sobre la
bellesa, la fragilitat de l’art i la necessitat de preservar el nostre patrimoni històric.
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Visita a les sales d’art modern en motiu de l’Any Vallmitjana.

Col·lecció

Nous ingressos
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Donació Aurèlia Muñoz
Al Museu Nacional ha ingressat un conjunt de
nou obres tèxtils i una col·lecció de dibuixos
sobre paper de l’artista contemporània Aurèlia
Muñoz, que als anys seixanta i setanta va
contribuir al reconeixement de les tècniques
del macramé i el tapís dins l’art contemporani.
D’entre les obres destaquen Ens social (1976)
o Esfera i ploms (1969), i s’han pogut gaudir
temporalment a les sales d’art modern.

Han ingressat 159
noves obres al Museu
(51 de dones artistes)

Dipòsit d’un conjunt mobiliari
d’Antoni Gaudí
Gràcies a un acord de col·laboració signat
amb la Fundació de la Junta Constructora de
la Sagrada Família, s’ha pogut renovar per
deu anys el dipòsit preexistent de l’any 2014,
amb 20 peces procedents de les cases Batlló
i Calvet i Milà, i ampliar-lo amb un nou conjunt
d’objectes procedents d’aquesta última. Així, el
Museu Nacional es consolida com a centre de
referència per conèixer les creacions artístiques
de l’arquitecte modernista.

Col·lecció Nous ingressos
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Julio Antonio
Autoretrat
1909
Bronze
Dipòsit del Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona, 2019 (coincidint
amb el centenari de la mort de l’artista de
Móra d’Ebre)

Marc Aleu
Els vençuts
1956
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de
Catalunya. Col·lecció Nacional
d’Art, 2019 (exposada a la
sala 81 d’art modern)

Miguel Gallardo
Original per a la revista
«El Víbora»
1984
Tinta i guaix sobre paper
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2019

Joan Tomás
Calixte Bieito
1996
Fotografia sobre paper Kodak Supra procés
de revelat RA4
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2019

Francesc Artigau
Bon any 1968
1967
Serigrafia sobre paper
Donació d’Àlex Mitrani, 2019

Norman Narotzky
I Am a Man
1968-1969
Pintura acrílica i collage sobre tela
Donació de Norman Narotzky, 2019

Marià Andreu
La comèdia
1928
Oli sobre fusta
Dipòsit del Museu de les Arts
Escèniques de l’Institut del
Teatre, 2019
(exposada a la
sala 73 d’art modern)

Cercle de Carlo
Maratta
Naixement
Segona meitat del
segle XVII
Oli sobre tela
Donació de la família
Casals i de Nadal, 2019
Borrell, comte de Barcelona
Diner
947-991
Plata
Adquisició, 2019
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Restauracions
Els tallers de restauració de les diverses especialitats han treballat
intensament en tasques d’investigació i restauració d’obres vinculades
a la col·lecció, préstecs, nous dipòsits i les exposicions temporals.

Protecció i embalatge d’obres per a l’exposició itinerant Blau, el color del Modernisme.

S’han realitzat estudis d’estat de conservació,
diagnòstics i intervencions d’obres que s’han
incorporat a les sales del Museu, de peces
que s’han prestat a altres institucions, i dels
nous ingressos. També s’han fet informes de
conservació preventiva per avaluar les condicions
de les instal·lacions on s’han prestat o dipositat
algunes obres, amb motiu d’incidències i per tal
de millorar l’estat de les obres a les reserves.
I s’han realitzat estudis d’anàlisis científiques
relacionades amb les intervencions de
conservació-restauració.
El Departament de Restauració i Conservació
Preventiva també ha col·laborat en la restauració
de patrimoni d’altres institucions.

S’han
intervingut
730 obres

Col·lecció Restauracions
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Destaca especialment la feina feta a l’entorn de
la mostra Antoni Fabrés. S’han restaurat 105 de
les obres exposades, entre dibuixos, pintures
sobre tela i cartró, escultures i material gràfic
que forma part del fons del Museu i la Biblioteca
Joaquim Folch i Torres. Això ha permès descobrir
aspectes inèdits de la seva obra i que els visitants
l’hagin pogut gaudir en tota la seva dimensió.
Anàlisi amb reflectografia infraroja de l’obra d’Antoni Fabrés
Desert blanc, c. 1901.

Adequació d’una fotografia per a l’exposició Oriol Maspons, la
fotografia útil / 1949-1995.

També s’han fet intervencions per a les
exposicions temporals Bermejo. El geni rebel
del segle xv, amb la realització d’exàmens i
anàlisis d’obres rellevants de l’autor, i per a Oriol
Maspons, la fotografia útil / 1949-1995, amb
la revisió i adequació d’un conjunt nombrós
de fotografies. Així mateix, s’han dut a terme
actuacions vinculades a préstecs i dipòsits per
a exposicions organitzades fora del Museu,
com: The city of artistic miracles; Julio González.
Espaço e matéria; Azul, el color del Modernismo; i
Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps.

Article al blog

Article al blog
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Préstecs i dipòsits
Un any més, el Museu Nacional ha participat en
exposicions d’àmbit nacional i internacional amb
el préstec d’obres de la seva col·lecció.
Préstecs a diversos museus com:
El Museu Maricel de Sitges, el Museu de Valls,
el Museu de la Garrotxa a Olot o el Museu de
Granollers, també a museus estatals com el Museo
de Bellas Artes de Bilbao o el Museo Nacional del
Prado, i internacionals com el Museum of Russian
Impressionism o el Grand Palais de París.

Diverses obres per a l’exposició Poètiques
de l’emoció, en què ha col·laborat el Museu
Nacional. S’ha programat a CaixaForum
Barcelona (7 de febrer – 19 de maig) i
CaixaForum Saragossa (3 de juliol – 27
d’octubre).
Un conjunt d’obres d’artistes modernistes
per a la mostra itinerant Azul. El color del
Modernismo, coproducció del Museu Nacional
i els Musées d’Art et d’Histoire de la Ville de
Genève, i que s’ha pogut veure a CaixaForum
Sevilla (3 de maig – 25 d’agost) i CaixaForum
Saragossa (27 de setembre de 2019 – 19 de
gener de 2020).
60 peces per a l’exposició internacional The
city of artistic miracles, que s’ha pogut veure
a diverses institucions del Japó (2019 i 2020).
Julio González. Espaço e matéria. Instituto
Tomie Ohtake de Sao Paulo (Brasil) (5 de juny –
4 d’agost).

Santiago Rusiñol. L’embarcador, 1911. Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Barcelona.

Alexandre Coll. La dàrsena, 1935. Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona.
Josep Clarà. Meditació, 1929-1930. Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona.

També s’han cedit en dipòsit deu obres al
Parlament de Catalunya per ser exposades
als espais visitables de l’edifici del Parc de la
Ciutadella: un conjunt format per sis escultures i
quatre pintures noucentistes, modernistes i d’art
de postguerra.

Col·lecció Préstecs i dipòsits
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S’han prestat i cedit en
dipòsit 477 obres a 50 institucions
(271 a museus estrangers)

D’altra banda, s’ha ampliat en quatre figures
més de l’escultor Ramon Amadeu el dipòsit del
Museu dels Sants d’Olot, amb motiu de la mostra
dedicada a l’artista. Es tracta de les obres
Sant Bru (1776), Sant Joan apòstol al peu de la
creu (c. 1809-1821), Sant Pere Nolasc (c. 18091821) i Santa Àgueda (c. 1809-1821).

El Museu Nacional ha prestat diverses obres per
a l’exposició Fantasía Árabe. Pintura orientalista
en España (1860-1900), comissariada per
Lourdes Moreno i Franscesc Quílez, coordinador
de Col·leccions del Museu, i que s’ha pogut
veure al Museo Carmen Thyssen de Màlaga del
12 d’octubre de 2019 a l’1 de març de 2020.

Ramon Amadeu. Santa Àgueda, c. 1809-1821.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

També s’ha prestat la talla de fusta policromada
Santa Lliberada d’Andreu Sala per a l’exposició
Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps,
comissariada per Francesc Miralpeix i Joan
Yeguas, conservador del Museu, programada a la
Universitat de Cervera del 12 d’octubre de 2019
al 12 d’abril de 2020. Amb motiu de la mostra
el Departament de Restauració i Conservació
Preventiva ha fet una intervenció integral de l’obra.
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Digitalització
Per tal de fer accessibles les obres de la col·lecció, s’ha impulsat la publicació en línia de catàlegs
complets d’artistes, com el d’Antoni Fabrés, Isidre Nonell i Adolphe Hedwige Alphonse Delamare.
En aquesta línia són especialment destacables les tasques d’inventari, conservació i digitalització fetes
per a l’arxiu del dipòsit d’Oriol Maspons, amb més de 7.000 fotografies en paper, negatius i diferents
materials realitzats entre les dècades dels cinquanta i vuitanta, i que s’han digitalitzat amb motiu de
l’exposició retrospectiva de l’artista celebrada al Museu.

S’han digitalitzat 3.995 obres i s’han afegit
3.600 registres a la col·lecció en línia.
Això ha significat un increment del 26,5 %

Col·lecció
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Centre de
Coneixement i Recerca
Biblioteca Joaquim Folch i Torres
Per tal de posar en valor el patrimoni bibliogràfic de la institució, s’han creat guies temàtiques, amb
referències bibliogràfiques vinculades a diversos temes relacionats amb la col·lecció i les exposicions
temporals celebrades al Museu.

Pel que fa a la gestió del fons, destaca el projecte de preservació i difusió dels Petits Catàlegs, una
col·lecció única de més de 2.300 caixes amb catàlegs d’exposicions, invitacions i altres materials
efímers relacionats, principalment, amb l’activitat artística de la ciutat de Barcelona durant el segle XX.

Departament de Gestió documental i Arxiu
En la mateixa línia, i amb l’objectiu de fer valdre el patrimoni documental que custodia el Museu, s’ha
donat impuls a una nova iniciativa per elaborar i fer públics els Arxius d’Art, amb registres vinculats a
múltiples qüestions artístiques d’interès.

MEMÒRIA
20192019
MEMÒRIA

Publicacions

ORIOL
MASPONS
Quadern

Publicacions
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Exposicions
temporals
Bermejo.
El geni rebel del segle xv

41.021
visitants

15 de febrer – 19 de maig
Sala d’exposicions temporals 1

Exposició antològica del conegut com «El
Bermejo», comissariada per Joan Molina
i organitzada juntament amb el Museo
Nacional del Prado. Un recorregut per
l’obra d’aquest fascinant pintor del segle
XV de personalitat difícil, extraordinària

destresa tècnica i amb un llenguatge propi
de gran realisme i originalitat iconogràfica i
compositiva. Un espectacle visual format per
una cinquantena d’obres que habitualment
estan disperses per diferents institucions de
referència d’Europa i els Estats Units.
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Article al blog

#BartoloméBermejo

Exposicions temporals
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Oriol Maspons,
la fotografia útil / 1949-1995
5 de juliol de 2019 –
12 de gener de 2020
Sala d’exposicions temporals 1
#Maspons
S’ha presentat, per primera vegada, una gran
retrospectiva de la producció fotogràfica d’Oriol
Maspons (1928-2013), comissariada per Cristina
Zelich, a partir dels fons de l’artista que custodia
el Museu. L’exposició ha impulsat una acurada
tasca de recuperació de material documental
per resseguir la intensa activitat fotogràfica que
l’artista català va desenvolupar durant més de
quatre dècades en els camps del reportatge, el
retrat, la moda i la publicitat, i com amb el seu
estil va contribuir a renovar el llenguatge fotogràfic
a Espanya durant les dècades de 1950 i 1960.

Exposicions temporals
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#Maspons
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#Maspons

Article al blog

69.985
visitants

Exposicions temporals

Antoni Fabrés
31 de maig – 29 de setembre
Sala 64 d’art modern
#AntoniFabrés
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45.185
visitants

La mostra, comissariada per Aitor Quiney, és el resultat d’una acurada tasca d’investigació i
restauració per recuperar l’obra d’Antoni Fabrés i Costa (1854-1938), pintor i escultor català que, tot
i l’èxit internacional de què va gaudir en vida, les diferents generacions historiogràfiques havien anat
oblidant. Gran retratista format a Roma, va demostrar un bon domini tècnic i interès per les temàtiques
orientalistes, però també realistes i naturalistes pròpies de finals del segle XIX.

Article al blog
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Nuar l’espai. Donació Aurèlia Muñoz
24 d’octubre – 31 de desembre (prorrogada fins al 31 de desembre de 2020)
Sala 76 d’art modern
#ArtTèxtil
Un notable conjunt d’obres i dibuixos donades amb gran generositat per la família de l’artista Aurèlia
Muñoz (1926-2011) s’han pogut veure a les sales d’art modern. Les creacions tèxtils d’aquesta
artista contemporània de reconegut prestigi internacional destaquen per l’originalitat de les tècniques
utilitzades, la seva intensitat poètica i l’experiència sensorial que aporten aquestes composicions de
caràcter escultòric que es projecten en l’espai. La mostra ha estat comissariada per Àlex Mitrani,
conservador d’Art Modern del Museu.
Catàleg en línia amb obres d’Aurèlia Muñoz

Exposicions temporals
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Col·laboració amb FICOMIC
El Víbora.
Comix contracultural
21 de juny – 29 de setembre
Sala d’exposicions temporals 2
#ElVíbora
Article al blog

Homenatge als creadors que van fer possible El
Víbora, mítica revista de comix que ha celebrat el
40è aniversari de la primera publicació, sorgida en
el context de la Barcelona underground dels anys
vuitanta. La revista va marcar diverses generacions
amb les seves vinyetes transgressores, els seus
personatges marginals i subversius, i un nou
llenguatge que es rebel·lava contra l’ordre establert
i l’estètica convencional. La mostra s’ha organitzat
en col·laboració amb FICOMIC, seguint la voluntat
dels últims anys de fer entrar aquest gènere artístic
al Museu, i ha estat comissariada per Antoni
Guiral, amb l’assessorament d’Àlex Mitrani.

24.055
visitants

MEMÒRIA
20192019
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Osamu Tezuka,
el Déu del Manga
31 d’octubre de 2019 –
6 de gener de 2020
Sala d’exposicions temporals 2
#TezukaOsamu

Una oportunitat única per conèixer, admirar i veure
de prop gairebé 200 originals d’un dels autors de
còmic més importants de tots els temps, Osamu
Tezuka (1928-1989), conegut com «Déu del
Manga», qui, amb la seva narrativa innovadora,
va revolucionar el gènere i es va convertir en font
d’inspiració per al cinema i l’animació. L’exposició
s’ha organitzat en estreta col·laboració amb
FICOMIC amb l’objectiu de seguir treballant per
difondre el còmic i fer-ne visibles les relacions amb
altres gèneres artístics.

18.916
visitants

Article al blog
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Exposicions externes
del Museu
Amb la participació d’obres del Museu Nacional en exposicions d’arreu
del món, no només es dona a conèixer el patrimoni i es fa accessible,
sinó que també enriquim el coneixement que tenim de la col·lecció.

Poètiques de l’emoció
CaixaForum Barcelona
7 de febrer – 19 de maig
CaixaForum Saragossa
3 de juliol – 27 d’octubre

1

La mostra ha girat entorn de les emocions i
com la història de l’art les ha incorporat en
el seu discurs, mitjançant gestos, signes i
formes que han perdurat al llarg del temps. El
discurs expositiu ha establert un recorregut a
partir d’obres d’èpoques, gèneres i contextos
diversos, i el Museu Nacional ha col·laborat en
l’organització i amb el préstec d’obres de Ramon
Padró Pijoan, Darío de Regoyos, Juli González,
Enric Folgosa, i algunes obres anònimes dels
segles XIII i XVI.
L’exposició també es podrà veure l’any 2020 a
CaixaForum Sevilla.

2

1. Anònim. Castella. Ploraners, c. 1295. Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Barcelona.
2. Darío de Regoyos. Festa basca (ball a El Antiguo, Sant
Sebastià), c. 1888. Museu Nacional d’Art de Catalunya,
Barcelona.
3. Enric Folgosa. Funeral a Kosovo, 1998. Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Barcelona.

3
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252.501 persones
han pogut gaudir
de les exposicions
externes del
Museu

#elmuseualmón

The city of artistic miracles
Nagasaki Prefectural Museum of Art, Nagasaki
10 d’abril – 9 de juny
Himeji City Museum of Art, Himeji
29 de juny – 25 d’agost
Sapporo Art Park, Sapporo
14 de setembre – 4 de novembre
Shizuoka City Museum of Art, Shizuoka
12 de novembre de 2019 – 19 de gener de 2020
Tokyo Station Gallery, Tokyo
8 de febrer – 5 d’abril de 2020
El Museu Nacional ha col·laborat activament
en aquesta exposició internacional, que,
durant el 2019 i el 2020, s’ha pogut veure
en cinc institucions del Japó, entre museus i
galeries d’art. La mostra sobre la Barcelona
del Modernisme ha posat l’accent en la
transformació urbanística i l’efervescència
artística que va viure la ciutat durant les últimes
dècades del segle XIX i les primeres del segle
XX. Per fer-ho, ha comptat amb un total de
120 obres, entre pintures, escultures, dibuixos,
fotografies, maquetes, plànols i objectes
diversos, dels quals el Museu ha prestat un
conjunt de 60 peces, amb obres d’artistes com
ara Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Carles
Casagemas, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Ricard
Canals, Romà Ribera, Antoni Gaudí, Gaspar
Homar i Juli González.

Exposicions externes del Museu
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Azul. El color del Modernismo
CaixaForum Sevilla 3 de maig – 25 d’agost
CaixaForum Saragossa 27 de setembre de 2019 – 19 de gener de 2020
El Museu Nacional ha prestat un conjunt
notable d’obres per a aquesta mostra itinerant,
organitzada conjuntament amb ”la Caixa” i els
Musées d’Art et d’Histoire de la Ville de Genève.
Un viatge on el blau es converteix en protagonista,
a partir del recull de relats Azul (1888) de Rubén
Darío i de les obres d’artistes de finals del segle
XIX i principis del XX. Una experiència estètica
que transita entre la sensibilitat romàntica i el
simbolisme a partir de la paleta de blaus que
va definir el Modernisme, i en la qual es pot
gaudir d’obres d’artistes com Hermen Anglada
Camarasa, Joaquim Mir, Isidre Nonell, Pablo
Picasso, Santiago Rusiñol i Joaquim Torres-García,
o artistes europeus com Ferdinand Hodler, Emile
Nolde, Gustave Courbet o Maurice de Vlaminck.
L’exposició també es podrà veure l’any 2020 a
CaixaForum Palma.

Santiago Rusiñol. Pati blau, 1913. Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona.

Joaquim Torres-García. Temple a les nimfes, c. 1901-1911. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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Julio González.
Espaço e matéria
Instituto Tomie Ohtake,
Sao Paulo (Brasil)
5 de juny – 4 d’agost
El Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’Institut
Tomie Ohtake i la Fundació Abertis han organitzat,
per primera vegada al Brasil, una exposició
monogràfica de Juli González (1876-1942),
escultor d’una rica i complexa personalitat artística.
La mostra ha estat comissariada per Elena Llorens,
conservadora d’Art Modern del Museu, i ha reunit
70 peces entre escultures, dibuixos, pintures,
fotografies i documents per donar a conèixer
cadascuna de les etapes creatives de l’artista
català, reconegut per haver renovat el llenguatge
de l’escultura a partir del ferro i nom essencial de la
història de l’art del segle XX.

Juli González. Cap de dona I, c. 1931. Museu
Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Vídeo

Juli González. Rostre amb barret, c. 1927-1929.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
Juli González. Personatge dempeus, c. 1935.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
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Programes públics
La música, la dansa, el teatre, el cinema, conferències i jornades
d’estudi han omplert els espais del Museu gràcies a la col·laboració
amb nombrosos creadors, entitats i institucions culturals.

Intervencions d’artista
Peccata mundi.
Una instal·lació de Miralda
al Museu Nacional
Del 4 al 7 d’abril
#PeccataMundi
Imponent instal·lació d’Antoni Miralda,
protagonitzada per l’obra de grans dimensions
Anyell de l’Apocalipsi i el seu desplegament a la
Sala Oval. Aquest tapís-cobrellit de 18 × 15 metres
reprodueix l’Agnus Dei de les pintures murals
romàniques de Sant Climent de Taüll, forma part
del projecte Honeymoon Project de l’artista i, des
del 1997, completa el fons del Museu.
Miralda ha perfilat la proposta amb una cerimòniaperformance en què ha convidat els assistents
a participar en un acte col·lectiu únic i en la qual
ell mateix ha estat present com a mestre de
cerimònies.

Vídeo de la cerimònia-performance
Article al blog
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Programes públics Intervencions d’artista

White Bouncy Castle.
Una intervenció de William Forsythe
De l’11 al 28 de juliol
Un paradís blanc en forma de castell
inflable de 45 metres de llarg, en el marc
del Festival Grec de Barcelona —dissenyat
pels ballarins i coreògrafs William Forsythe
i Dana Caspersen i amb banda sonora de
Joel Ryan—, s’ha instal·lat a la Sala Oval per
convertir-lo en l’escenari on grans i petits
han deixat de ser espectadors per convertirse en protagonistes d’una coreografia
marcada per la inestabilitat física, l’absurd
social i l’eufòria contagiosa de la situació.

Vídeo
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Activitats
Dia Internacional
de les Dones.
Del 3 al 31 de març
El Museu Nacional lluita, des de fa anys, contra
la discriminació de la dona en l’àmbit de la
creació i producció artística i intel·lectual. Per
aquest motiu, durant el mes de març s’han pogut
veure propostes liderades per dones, com ara la
lectura dramatitzada «Leyendo a Lorca» d’Irene
Escolar, l’activitat per a públic familiar «Petites
històries, grans dones» amb Io Valls, visites
comentades a la col·lecció en clau de gènere, els
itineraris virtuals «Dones artistes» protagonitzat
per creadores presents a les sales del Museu
i «L’evolució de la dona», un recorregut per les
transformacions de la moda i el disseny per
copsar el pas de la «dona encotillada» de finals
del segle XIX a la «nova dona» independent, forta
i amb un ideal feminista dels anys vint. També
s’ha celebrat el 8 de març amb una jornada de
portes obertes per a totes les dones.

28.247 persones
han participat a
les activitats del
Museu Nacional
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Les noves aventures
de Corto Maltès
Del 5 al 21 d’abril
Per primera vegada a Barcelona s’han exposat
originals del nou Corto Maltès, popular
personatge creat per Hugo Pratt el 1967 i que,
vint anys després de la mort de l’autor, han sabut
recrear el dibuixant Rubén Pellejero i el guionista
Juan Díaz Canales. La mostra inclou apunts i
esbossos originals de les seves obres Sota el sol
de mitjanit (2015) i Equatoria (2017).
La proposta s’ha inclòs en la 37a edició de
Còmic Barcelona FICOMIC, una vegada més,
perseguint la voluntat de visibilitzar aquest gènere
en el Museu i donar-li la presència que mereix.

Article al blog

Programes públics Activitats
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Dia Mundial de l’Orgull LGTBI
Des del Museu Nacional s’han organitzat tres
activitats gratuïtes per sumar-nos a la celebració
de la festa per la tolerància i la igualtat per raons
de sexe i gènere. S’ha projectat Ocaña, retrato
intermitente de Ventura Pons, s’han repensat
algunes obres a través de la visita guiada

Article al blog

Article al blog

«Mirades insubmises: lectures de la col·lecció
en clau LGTBI» i s’ha pogut participar en les
performances i accions d’On the other side of
Skin, grup de formació professional en dansa
aèria, a diferents espais del Museu.

Darío de Regoyos. El xàfec. Badia de Santoña, 1900.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

MEMÒRIA 2019

Nit del Museu Nacional
6 de juliol
#NitMuseu

Jornada de portes obertes amb itineraris per
descobrir obres destacades de la col·lecció,
visites a les exposicions temporals i l’actuació
de la Salseta del Poble Sec.

ariannefaber.com

D.L.: B 17161-2019

MUSEU NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA

4.066

persones hi han
participat
També s’han celebrat altres activitats, com
el Batman Day, per commemorar el 80è
aniversari del Cavaller Fosc, Projecte Bellesa,
una instal·lació teatral participativa amb motiu
del Festival Clàssics, i altres propostes que el
Museu organitza de manera periòdica. Entre
aquestes destaquen: «Per amor a les arts»,
el cicle de cinema coordinat en col·laboració
amb la Filmoteca de Catalunya; «Música
per emmarcar», que proposa el diàleg
interdisciplinari entre composicions musicals i
obres de la col·lecció; el festival d’arquitectura

48H Open House Barcelona; «7è Art: Cinema
al Museu», amb propostes cinematogràfiques
relacionades amb el món de l’art i projectades
al Museu; «Art i història als museus de
Barcelona 2019», un cicle de sis visites a
diferents museus de la ciutat que aquest any
s’ha dedicat a la descoberta de peces amb
biografies singulars, el Seminari d’història
monetària de la Corona d’Aragó, el Curs
d’història monetària hispànica i el Curs de
documentació.

Programes públics
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Famílies i lleure
FLIC Festival. 9è festival de literatura
i arts infantil i juvenil
La jornada, que aquest any s’ha dedicat a
explorar paisatges literaris reals, inexistents i
simbòlics, s’ha estès per diferents espais del

Museu i ha comptat amb la participació de més
de 1.000 persones, entre assistents, artistes i
personal de suport.

Memòria gràfica

Barcelona Dibuixa
Sota aquest nou nom, s’ha celebrat un any més
la gran festa del dibuix que el Museu Picasso
i l’Institut de Cultura organitzen a la ciutat de
Barcelona. Un festival en què grans i petits han
pogut compartir la seva creativitat i explorar les
possibilitats que ens ofereixen el llapis i el paper.

Al Museu s’ha organitzat un taller conduït per Art
& Coop al voltant de l’obra La batalla de Tetuan
de Marià Fortuny, que s’ha completat amb una
versió a escala real d’aquesta obra per part de
l’artista Javier Montesol a la Sala Oval.
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XIII edició de Construint
a la Sala
Jornada d’arquitectura i educació per a nens
i nenes d’entre 7 i 12 anys, organitzada per
Construint a la Sala i celebrada a la Sala Oval, en
què han participat més de 500 infants i més d’un
centenar de voluntaris. Aquest any els dibuixos i
les maquetes han girat a l’entorn d’un tema tan
fascinant com la lluna.

Estampida!
Dins la programació de Nadal, el Museu ha
organitzat un taller de gravat i estampació en
família conduït per l’equip Vostok i inspirat en
el bestiari romànic. Els més petits han pogut
descobrir el potencial creatiu de l’estampació a
partir de segells amb parts d’animals, i els més
grans han experimentat el gravat en relleu per ferse el seu propi segell. Hi han participat prop de
500 persones, entre adults i infants.

Diumenges amb
petits i grans
Les activitats familiars «Voliaines», «Què
està passant aquí. Converses en família» i
«Celebracions» han proposat, un any més, als
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, passejar per les
sales del Museu i connectar de manera activa
amb les obres d’art. A més, les famílies han
seguit tenint a la seva disposició «Els enigmes
del Museu Nacional», activitat autònoma per
completar la visita a la col·lecció dels infants de
més de 7 anys.

222 infants han
participat a les
activitats i 1.822
han visitat la
col·lecció amb
«Els enigmes del
Museu Nacional»

Programes públics
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Formació museogràfica
Curs d’especialització «Estratègia digital en
organitzacions culturals», codirigit i organitzat
conjuntament per la Universitat Oberta de
Catalunya i el Museu Nacional.
«Museu Nacional Pro: professionals,
projectes i processos», mòdul del Màster
en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Seminari «Parlem d’art. Les estratègies de
pensament com a eina educativa», sobre
la metodologia Visual Thinking Strategies.
Coorganitzat per l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Museu Picasso i el Museu
Nacional.

Curs Ibermuseos de Capacitación «El museo
sostenible: conceptos y experiencias»		

		

15, 16 i 17 d’octubre, Montevideo (Uruguai)
El Museu Nacional ha format part del comitè organitzador d’aquest curs sobre museus i sostenibilitat
amb què s’ha buscat promoure, mitjançant la formulació de projectes de multiplicació, la reflexió i la
capacitació sobre la sostenibilitat dels museus, amb un enfocament integral que ha tingut en compte
les dimensions socials, culturals, ambientals i econòmiques. El Museu, com a entitat formadora, ha
confirmat el seu reconegut lideratge en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social.
Hi han participat 35 assistents de vint països llatinoamericans.
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Educació
La generació de coneixement és inherent a la missió del Museu, que s’ha
fixat com a objectiu potenciar la dimensió formativa amb la renovació del
programa educatiu, l’enriquiment de l’oferta de recursos i treballant per
mantenir l’estàndard de qualitat i compromís amb la comunitat.

Programa escolar
S’han programat activitats al voltant de la
col·lecció amb metodologies i recursos adaptats a
les diferents franges, des d’educació infantil fins a
educació secundària obligatòria i postobligatòria,
educació especial, ensenyaments universitaris i
formació professional.

Projecte Tàndem
El Museu ha acompanyat, amb activitats
educatives per als alumnes i amb assessorament
i formació per al professorat, la transformació
organitzativa dels antics centres educatius Escola
Miquel Bleach i l’IES Coromines, que ha donat
lloc al nou Institut Escola ARTS. S’ha mantingut
l’accent en la difusió de les Estratègies de
Pensament Visual (VTS) com a eina educativa i
s’ha col·laborat en la publicació del cinquè número
de la revista Creixem amb l’art, dedicada al tema
del joc.

El programa escolar
ha rebut 46.237
alumnes (2.740
gràcies a una beca
patrocinada per
AGBAR)

Revista Creixem amb l’art. Núm. 5

Projecte «El cos sense culpa»
Amb l’amor i el desig com a tema de reflexió
i creació, el Museu ha iniciat aquest curs una
col·laboració amb els batxillerats artístics de les
escoles Garbí de la Fundació Pere Vergés. Un
projecte que s’ha desenvolupat entre les dues
institucions amb la voluntat d’ajudar els alumnes
a desenvolupar el seu esperit crític i reflexiu, i
potenciar-ne la sensibilitat estètica i la creativitat.
Article al blog

Programes públics Educació
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Creadors en Residència: No ho
diguis a ningú

Sala d’Art Jove: Una gestió
diferent del dolor

L’artista Mercè Soler i els alumnes de l’Institut
Menéndez i Pelayo han treballat al volant dels
secrets i les possibles maneres de contenir-los
en un llibre d’artista. Una única producció que
s’ha col·locat dins una gran caixa i que s’ha
acompanyat d’una peça sonora per itinerar a
diferents espais del Museu. El projecte ha permès
fer una recerca sobre el llibre com a objecte i les
seves moltíssimes possibilitats formals.

El jove artista ivaquexuta (Oriol Fuster) ha
desenvolupat el projecte amb què va guanyar
la convocatòria Art Jove 2018, dins la categoria
d’Intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial. Un
recorregut sonor i textual alternatiu per actualitzar,
sota una concepció inclusiva, les narratives del
Museu. Una mirada protagonitzada pels col·lectius
marginats i persones alteritzades que rarament es
veuen representades en els discursos oficialitzats,
a través de deu obres de la col·lecció.

Blog Creadors en Residència
Itinerari virtual

Projecte de pensament
fotogràfic a l’entorn de
l’exposició Oriol Maspons. 		
La fotografia útil / 1949-1995
S’ha dut a terme un projecte transversal de
fotografia en col·laboració amb nou instituts de
Barcelona. Hi han participat Mon Casas i Eugènia
Ortiz de CliCme, dues fotògrafes professionals
que han animat els alumnes a utilitzar la càmera
com a eina de recerca i observació per crear la
publicació Diari de Barris.

RE POST modernismes
Estudiants de l’Escola Joso han proposat la
relectura d’algunes obres des del present,
abandonant la veneració que sovint envolta
les obres d’art i buscant punts en comú entre
passat i present. En aquesta línia han generat 25
obres de diferents formats en què han establert
paral·lelismes entre els artistes i ells mateixos, i
on han incorporat elements propis de les noves
tecnologies i les xarxes socials.

El programa de formació
ha rebut 459 participants,
entre professionals de
la mediació, mestres,
professorat i estudiants de
les facultats de formació del
professorat i pedagogia

MEMÒRIA 2019

Espai educArt
Joves artistes contemporanis de diverses disciplines artístiques han estat
convidats a l’Espai educArt per reinterpretar el Museu amb noves mirades.

Pere Llobera. Supuració etílica de la pedra
9 de novembre de 2018 – 3 de març de 2019
El pintor i escultor Pere Llobera ha presentat una
acumulació d’obres pròpies i d’altres artistes
per fer-les dialogar amb les de la col·lecció i
reflexionar al voltant del concepte del fracàs. L’art
que es fa al marge de la història oficial, d’artistes
oblidats o que formen part de trajectòries
truncades, fracassos que ell anomena «de petita,
mitjana i alta intensitat», han trobat en aquesta
instal·lació el seu lloc al Museu, i és que Pere
Llobera defensa que l’art menor ofereix més
possibilitats de dialogar que el «gran art».
Article al blog

Pneumotòrax. Una perforació a l’arxiu-pulmó
del Museu Nacional
6 de juny – 24 de novembre (prorrogada fins al 23 de febrer de 2020)
Coincidint amb el 45è aniversari del departament
educatiu del Museu, l’artista i educador Jordi
Ferreiro ha rebuscat en l’arxiu intermedi, on hi
ha documentació pendent de ser classificada,
per provocar petites fuites i fer-nos reflexionar
sobre el paper que té i han tingut les experiències
educatives en la nostra institució. La perforació
ha fet aflorar materials que il·lustren la labor
pionera del Museu Nacional en la relació entre
art i educació, i la posició capdavantera de
Catalunya pel que fa a l’impuls de propostes de
renovació pedagògica.
Article al blog

Programes públics Educació
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Programa comunitari

Formació inclusiva

Apropa Cultura

Amb el Servei d’Integració Laboral «Col·labora»
de la Fundació Catalana Síndrome de Down
(FCSD) s’ha fet una visita formativa per
complementar el curs d’Auxiliar de museu que
s’organitza en col·laboració amb la Universitat
Pompeu Fabra.

«Educa amb l’Art»: programa de formació
d’educadores i educadors socials

A més, sota el paraigua de la responsabilitat
social i el desenvolupament del Pla
d’Accessibilitat i Inclusió del Museu, s’ha
impulsat la signatura d’un conveni de
col·laboració entre la FCSD i MagmaCultura
per tal que els estudiants que han participat en
aquest curs i en la jornada formativa puguin fer
una estada en pràctiques i desenvolupar tasques
d’atenció al públic des del taulell d’informació i
atenció als grups.

S’ha dut a terme en el marc del programa que
afavoreix la inserció de grups amb risc d’exclusió
social, mitjançant visites guiades, tallers i
activitats participatives adequades a les seves
necessitats concretes.

Hi han participat aproximadament
890 persones, amb 140 acompanyants
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Art i salut
Dins el programa que utilitza l’art com a recurs en l’àmbit terapèutic,
s’han desenvolupat diversos projectes que posen en valor els museus
i les institucions culturals com a actius de salut, és a dir, com a agents
amb potencialitat de ser beneficiosos per a la salut de la ciutadania.

Dones migrades amb simptomatologia
d’estrès posttraumàtic. Projecte impulsat i
desenvolupat amb l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron
Un grup de dotze dones d’origen cultural divers
que pateixen simptomatologia d’estrès traumàtic
ha treballat durant deu sessions a les sales
del Museu, acompanyat de professionals de la
institució i l’hospital, amb l’objectiu d’incorporar
les arts com a recurs a l’àmbit terapèutic.

«Persones grans i solitud»: projecte impulsat
i desenvolupat amb l’Agència de Salut
Pública de Barcelona
El 2019 els equipaments culturals que formen
part del projecte –Museu Picasso, MACBA,
CCCB, Recinte Modernista Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, CaixaForum i el Museu
Nacional- han treballat en l’elaboració del
protocol d’actuació i constitució de l’equip que
havia de dur a terme la intervenció i la selecció
de les persones grans participants. Les 10
sessions del projecte s’havien d’implementar
entre abril i juny de 2020, però a causa de la
incidència de la Covid-19 el projecte segueix a
l’espera que canviï la situació sanitària.
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Comunicació,
Projectes digitals i
Màrqueting

Comunicació
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Article al blog

S’ha desenvolupat una tasca extensa i acurada per comunicar qüestions
corporatives i vinculades a la col·lecció, les exposicions temporals i les
activitats que s’ofereixen des de programes públics.

El Museu es mou!
Campanya de vinilació per a la línia Trambaix
De l’1 de febrer al 31 de març
Retolació d’un comboi del tramvia metropolità
amb un total de 14 obres de la col·lecció, fruit del
conveni de col·laboració amb TRAM per promoure
la cultura, facilitar la difusió de les exposicions
previstes als museus ArticketBCN i fomentar

el coneixement de l’oferta cultural dels centres
museístics de la ciutat més enllà de Barcelona.
Una acció de comunicació que ha permès al
Museu tenir una gran visibilitat entre milers de
ciutadans i una presència poc habitual al territori.
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Projectes digitals
Amb la voluntat de connectar
el Museu amb els usuaris, s’ha
intensificat l’acció a les xarxes
socials, s’ha ampliat el nombre de
registres consultables al catàleg
en línia del web i s’està treballant
per ampliar els continguts de
plataformes i aplicacions com ara
Second Canvas.

Dades del web,
blog i xarxes
socials el 31
de desembre
de 2019

S’ha augmentat
un 87 % el
nombre de
visites al web
respecte al 2018
WEB

BLOG

Visites

Pàgines vistes

Lectures

2.161.581

5.063.515

35.556

Xarxes socials
i aplicacions

Seguidors / usuaris /
interaccions

Increment respecte
al 2018

Facebook

88.000

3,74 %

Twitter

58.442

3,51 %

Instagram

35.000

43,29 %

Google Art Project

97.751

-

Second Canvas

1.438

-

CloudGuide

30.862

-
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Jornada «Intensiu Digital:
Intercanvi d’experiències en col·leccions digitals 2019»
13 de juny
El Museu ha participat a la iniciativa organitzada
pel Centre de Recerca en Informació,
Comunicació i Cultura (CRICC), el Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona (UB), amb la ponència
“Google Art Project: set anys després, ha valgut la
pena ser-hi?”.
El Museu també ha assistit al congrés
internacional «Museums and the Web» celebrat
a Boston, Massachusetts (EUA) del 2 al 6 d’abril,
per reflexionar sobre la relació de les institucions
culturals amb les noves tecnologies. En la
mateixa línia, ha estat present a la IV Jornada de
Patrimoni «Noves narratives del patrimoni:
del 3D a les experiències immersives», dels
dies 29 i 30 d’octubre, on s’ha constatat el paper
cada vegada més significatiu de la immersió
digital en les experiències culturals d’èxit.

Enllaços al blog

Enllaços al blog

Enllaços al blog

App Second Canvas
El Museu Nacional s’ha estrenat a l’aplicació que permet als usuaris explorar
obres destacades de la col·lecció en alta resolució. Un storytelling interactiu a
través del qual es comparteixen continguts i guies temàtiques d’interès.
Descarrega’t l’app aquí: https://www.museunacional.cat/ca/article/una-novaforma-dexplorar-el-museu-lapp-second-canvas
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Màrqueting
Accions de promoció
comercial entre el sector
de professionals del
turisme
Participació en les principals fires, workshops
i missions de promoció entre professionals del
sector del turisme, amb ofertes específiques per
als diferents mercats internacionals:
Associacions de guies professionals APIT
i AGUICAT: organització de cinc sessions
formatives i d’actualització de la col·lecció
(gener).
Agència Catalana de Turisme: promoció al
Japó de l’exposició itinerant The city of artistic
miracles (abril).
Consell General de l’Any del Turisme Cultural
2018-2019, de l’Agència Catalana de Turisme:
participació a la reunió anual i, dins el projecte
ORA, acollida d’un grup d’operadors i premsa
del mercat nord-americà (maig).
«2on Summit de Turisme LGTBI+ de la
Destinació Barcelona», organitzat per Turisme
de Barcelona, Diputació de Barcelona i
ACEGAL: participació a la jornada (novembre).
«Art i cultura», de l’Agència Catalana de
Turisme i Barcelona Premium: participació a les
jornades tècniques.
Fira B-Travel, presència del Museu amb
ArticketBCN, dins l’Any del Turisme Cultural
2019.

Participació a la Jornada «2on Summit de Turisme LGTBI+
de la Destinació Barcelona», Barcelona
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Promocions associades
al públic local
S’han promogut accions de contractació i
seguiment per a l’aparició del Museu en els
principals productes turístics de la ciutat de
Barcelona, com ara el web oficial Visit Barcelona,
la BCN Card, el Bus Turístic Oficial, el Barcelona
City Tours, l’entrada combinada ArticketBCN,
l’entrada combinada amb el Poble Espanyol,
l’entrada combinada amb la Vall de Boí,
I-Venture, el Plànol oficial de Barcelona Turisme,
el Mapa Time Out, el Mapa Intercruisses, les
revistes Cap Catalogne i Turisme de Catalunya,
les cabines i oficines de turisme de Barcelona i
les oficines de l’Agència Catalana de Turisme.

Nous canals de promoció
i venda d’entrades per a
mercats internacionals
En la línia estratègica de difusió i promoció a
escala internacional, el Museu ha potenciat la
relació comercial amb plataformes de venda en
línia i ha signat nous acords, de manera que per
part d’aquests intermediaris s’ha incrementat
un 50 % l’aportació de visitants respecte a l’any
anterior i gairebé un 60 % els ingressos. En
termes generals, el públic individual procedent de
mercats estrangers ha augmentat 3 punts, fins
al 89 %, i també el públic estranger que vista el
Museu en grup, fins al 24 %.
Coincidint amb el creixement de visitants
procedents del Japó, la Xina i Corea, s’han signat
nous acords amb VR-TRIP, CTrip, Fitibo i Klool,
agències i plataformes del mercat asiàtic.
A més, el Museu ha obtingut la Certification
Welcome Chinese atorgada per la China Tourism
Academy per complir amb els requisits establerts
pel que fa a la rebuda de visitants xinesos. Això ha
permès obtenir promoció en línia a les principals
xarxes socials i OTA xineses, estar present a la
fira de turisme de Xangai i gaudir de serveis de
traducció per a l’adequació de productes.

El Museu Nacional ha aconseguit la beca
Google Grant, gràcies a la qual el Museu
pot gaudir de publicitat en línia de Google
Adwords per un valor de 120.000 $ i la
contractació de l’agència INTK.

Comunicació, Projectes digitals i Màrqueting

El servei
d’audioguies ha
augmentat un 11 %
respecte al 2018. És
la llengua xinesa la
que ha experimentat
el major creixement,
amb un 43 %
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Nous idiomes i
millores en el sistema
d’audioguies
S’ha incorporat l’alemany, de manera que ja són
nou els idiomes disponibles a l’audioguia del
Museu. A més, per tal de millorar l’experiència
del visitant, s’ha posat en marxa l’aplicatiu My
Visit, que permet la recollida de dades a través
del dispositiu i l’enviament d’un recordatori digital
de la visita posteriorment. També s’ha incorporat
el sistema Gstats (BI), que ha permès conèixer
millor el comportament de l’usuari durant la visita
per ajudar en la presa de decisions sobre els
continguts que ofereix el Museu.

Renovació de la botiga i
llibreria
El mes d’abril s’ha inaugurat la botiga interior, fruit
de la renovació del contracte amb Laietana de
Llibres. El nou espai ha permès una ampliació i
millora de l’oferta de publicacions vinculades a la
col·lecció, una línia de disseny de marxandatge
propi i de les exposicions temporals seguint
criteris ecològics, una nova identitat visual i
senyalística, i un seguiment de productes i
accions segons criteris de responsabilitat social,
així com la implantació de beneficis avantatjosos
tant per a col·lectius interns com externs.
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Article al blog

Trobades amb
influencers i
prescriptors 2.0
Amb l’objectiu d’ampliar la descoberta
de les exposicions temporals i fomentar
el debat a la xarxes socials, el Museu, en
col·laboració amb Iuris.doc, ha organitzat
trobades amb bloguers, tuitaires i
instagramers que compten amb perfils
especialitzats en museus, art, patrimoni,
viatges i moda, i que gaudeixen de
credibilitat a l’entorn digital en relació amb
temes culturals.

S’han organitzat
tres trobades en les
quals han assistit
47 influencers i
prescriptors 2.0
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Mitjans de comunicació
S’han organitzat 13 rodes de premsa i trobades
amb els mitjans de comunicació. A més de la
presentació de l’Estratègia i Pla d’Acció 20192022/2029 i de les exposicions temporals, s’han
donat a conèixer les activitats organitzades
amb artistes, institucions culturals nacionals i
internacionals i altres col·lectius vinculats al món
de la cultura, com ara experiències literàries a
través del Flic Festival; les arts escèniques, amb
la presentació en el marc del Festival Grec de
Barcelona de White Bouncy Castle, o l’acció
realitzada per Antoni Miralda a la Sala Oval al
voltant de la seva obra Anyell de l’Apocalipsi.
Pel que fa a les exposicions internacionals
organitzades pel Museu, The city of artistic
miracles al Japó i Julio González, Espaço e
matéria al Brasil, s’ha treballat per donar-les a
conèixer, facilitar informació i establir contactes
dels mitjans catalans amb les diferents seus que
les han acollit.
El 2019 també ha estat un any amb una intensa
activitat audiovisual, amb rodatges significatius
com ara el documental Sigena, la magia de
un sueño, el programa de TVE Cinc dies a o
els capítols dels programes This is Art i This is
Philosophie gravats al Museu, entre d’altres.
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Repercussió als mitjans:
7.586 informacions
1.912 reportatges i
notícies a mitjans
impresos
5.277 impactes als
mitjans digitals
154 reportatges i
notícies a la televisió
243 reportatges i
notícies a la ràdio
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Els Públics

El coneixement dels visitants és clau per estudiar
i avaluar tant les pautes de visita com d’utilització
dels espais i serveis del Museu Nacional. El
registre de dades és imprescindible per adequar
el Museu a les necessitats dels diferents tipus de
visitants, i els estudis de públic aporten informació
a la direcció i als diversos departaments a l’hora
de programar les activitats.

S’han rebut

837.694
visitants
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Accés general a l’edifici i a les sales del Museu
El 2019 s’han comptabilitzat 837.694 persones, de les quals 464.731 han visitat la col·lecció i 341.376
han visitat l’edifici amb entrada gratuïta. En percentatges representen un 56 % els primers, respecte
d’un 44 % els segons.

GRATUÏTATS

PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS

La política del Museu Nacional en relació amb la
gratuïtat s’adapta a les necessitats dels diversos
segments de públic, sent especialment sensibles
a la vulnerabilitat i a l’eliminació, tant com es
pugui, de les limitacions econòmiques per no
visitar el Museu.

Pel que fa a la procedència, l’any 2019 hi ha
hagut un 53 % de públic estranger i un 47 % de
públic català i espanyol.

Així doncs, les entrades gratuïtes cobreixen
des de la visita a l’edifici (sense accés a les
col·leccions), fins a les jornades ordinàries de
portes obertes (primer diumenge de mes i tots els
dissabtes a la tarda, amb un èxit considerable),
així com les jornades especials o les entrades
gratuïtes per a determinats col·lectius (menors
de 16 anys, discapacitats, ensenyants, etc.) i
convenis específics amb entitats socials.

3%
22 %
53 %
22 %

Informe complet de les dades

Assistència de
públic durant les
hores gratuïtes dels
dissabtes a la tarda:
106.529 visitants

Barcelona ciutat

Primers
diumenges de
mes: 45.691
visitants

Catalunya

Estat

Estranger

Les TerrassesMirador han rebut
72.343 visitants
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Organització, RS
i Medi ambient

MEMÒRIA 2019

Organització
Estratègia i Pla d’Acció
2019-2022/2029
Amb l’elaboració i presentació de l’Estratègia
i Pla d’Acció 2019-2022/2029, el Museu ha
reafirmat el seu compromís amb la planificació
estratègica com a eina de treball central. Aquest
document marc, aprovat pels òrgans de govern
del Museu Nacional, defineix els cinc grans
eixos d’acció dels pròxims anys: la dimensió
social; els nous relats, el creixement i la difusió
de la col·lecció; el coneixement, l’educació i
les experiències; la rellevància i la projecció; i la
governança, l’organització i el finançament.
Amb aquest camí traçat cap al museu social,
s’hi han representat noves mirades i nous relats
amb diversos actors, per tal de seguir repensant
i renovant el Museu de manera continuada, i així
afrontar i donar resposta als reptes que planteja
un món globalitzat que evoluciona constantment.
Estratègia i Pla d’Acció 2019-2022/2029

Ampliació del Museu
L’aprovació del pla estratègic està connectada
amb una fita important com és l’expansió del
Museu Nacional al pavelló Victòria Eugènia de la
Fira de Barcelona. Si bé la seu actual ocupa un
edifici de grans dimensions, l’espai disponible
limita l’extensió del relat del Museu.
L’aprovació de l’Estratègia i Pla d’acció
contempla també el repte d’afrontar l’ampliació
del Museu Nacional. Per això, a partir d’aquest
moment i amb la mirada posada a l’horitzó
del 2029, s’ha iniciat una línia de treball per
aconseguir els recursos i el marc administratiu
necessaris que facin possible el repte.

Estructura organitzativa
Sense modificar l’organigrama, el Museu treballa
per aconseguir unes millores organitzatives que
han de facilitar la coordinació i la simplificació
en els procediments de treball. Fem especial
esment en aquest apartat de la posada en
marxa del Centre de Documentació i Recerca
i d’adequacions en les Àrees de Marca i
Desenvolupament i d’Estratègia, Innovació i
Transformació Digital.

Participació en activitats
diverses
El desenvolupament dels eixos estratègics
del Museu exigeix un ampli contacte amb
representants d’entitats i persones relacionades
amb els àmbits institucional i cultural. D’aquesta
activitat de relació destaca l’assistència del
director del Museu a les reunions del Grup Bizot,
grup de treball que reuneix periòdicament les
direccions dels museus amb més rellevància del
món, amb la finalitat de ser un fòrum per debatre
idees, intercanviar experiències, facilitar la cessió
d’obres d’art entre museus i comentar les
darreres novetats museístiques. Durant el 2019,
el director del Museu Nacional ha participat en
dues reunions del Grup.
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Responsabilitat Social
L’any 2019 ha estat un any fructífer per al
projecte de Responsabilitat Social Corporativa
del Museu. S’ha guanyat espai a partir de
la inclusió en el document Estratègia i Pla
d’acció 2019-2022/2029 dels conceptes
“Museu compromès” i “Museu orientat al bé
comú” i s’ha avançat molt en la difusió i presa de
consciència, per part de l’equip, dels propòsits
i objectius inscrits en la metodologia de RS. Es
pot considerar que molts dels temes presentats
en aquesta memòria estan relacionats amb els
propòsits de la responsabilitat social.
Traduït en accions, aquest compromís
ha comprès des de l’accessibilitat i la
inclusió (que ningú es quedi enrere) fins a les
actuacions cocreades a partir dels diàlegs
permanents i responsables amb els grups
d’interès (un museu per a tothom, el museu
com a plaça pública). També ha implicat la
renovació de programes públics, especialment
del programa educatiu, i l’ampliació de la
col·laboració en programes com «Arts in Health».
L’accessibilitat i la inclusió és un dels
principals projectes del programa de RS, per
això el Museu participa del projecte ARTIS,
principalment finançat pel programa POCTEFAINTERREG de cooperació transfronterera, que
aporta recursos (149.000 € dels quals POCTEFA
n’aporta el 65 %) per implementar els relats i els
dispositius necessaris per acollir els col·lectius
de persones invidents o amb baixa visió, i
persones amb sordesa o baixa audició. Aquest
projecte s’ha coordinat de manera conjunta
pel Departament d’Educació i el coordinador
de RS del Museu, però val a dir que la majoria
de la plantilla s’ha mostrat procliu a treballar de
manera inclusiva en els seus projectes. S’ha
treballat també per la reducció de barreres
digitals al web del Museu, per exemple de la
col·lecció en línia, segons el pla d’accessibilitat i
per la llei catalana i espanyola.
S’ha avançat en la proposta d’accions de
millora de les dimensions assenyalades com
a susceptibles de provocar patologies a partir
de l’enquesta PSQCat (2017) i s’ha continuat
treballant en noves accions per eliminar la

lipoatròfia, fent partícip l’equip humà del Museu
de les actuacions i les conseqüències.
S’han fomentat les polítiques de
responsabilitat social en el model de
compres i s’ha consolidat la política de compres
responsable i sostenible, procurant fomentar la
relació de proximitat i incloent clàusules socials
i ambientals en els plecs de contractació.
També s’ha avançat en les pràctiques de treball
transversal a partir de la metodologia de treball
per projectes i en la creació d’espais de
confiança entre la plantilla amb l’oferta de
cursos orientats a millorar el benestar personal
com ioga, mindfulness o comunicació afectiva i
no violenta. Aquests cursos han estat molt ben
acollits pel conjunt de persones treballadores.
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Article al blog

Participants del Museu al curs de comunicació afectiva.

El Museu en Família 		
i El Mercat Solidari
El Museu Nacional ha seguit organitzant cites
anuals com la VIII edició de la festa El Museu en
Família, una celebració dedicada al personal del
Museu en què treballadors i treballadores han
pogut venir acompanyats dels seus familiars i
passar una tarda plena d’activitats lúdiques.
També s’ha realitzat per tercer any consecutiu El
Mercat Solidari en què l’equip humà del Museu
ha aportat de manera desinteressada objectes
que podien tenir una segona vida útil en unes
altres mans. Gràcies a la seva venda s’han
recaptat 1.209 € que s’han destinat a l’ONG
Associació Bona Voluntat en Acció que treballa
amb col·lectius en risc d’exclusió social del
Poble Sec.
Article al blog

Organització, RS i Medi ambient Responsabilitat Social
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Dades destacables
Equip humà:
situat al centre
de la gestió

Accessibilitat:
s’està avançant
segons la previsió

Pla Estratègic
vigent:
Estratègia i Pla
d’Acció 20192022/2029

Programa d’objectius: Indicadors i aspectes
Programa 2018-2019 RS significatius:
actualitzat i tancat.
avaluats juny 2020
Programa 2020-2021
aprovat

Projecte ARTIS:
recursos dedicats
al projecte
d’accessibilitat

Identificació i avaluació de la significança
dels grups i subgrups d’interès:
s’ha fet una nova avaluació

DAFO:
DAFO 2019 revisat i
tancat. DAFO 2020
actualitzat

Memòria integrada:
Memòria 2019 RS,
MA i Activitats en
un sol document

Identificació dels Grups d’interès,
diàlegs i avaluació del grau de satisfacció
*Grup d’interès (GI): individu o grup que té interès en qualsevol decisió o activitat del Museu. Exemple: Proveïdors, equip humà, usuaris, etc.

El Museu identifica i actualitza els grups
d’interès que es poden veure afectats pels
impactes causats per les activitats i decisions de
l’organització. Aquests grups d’interès, així com
els compromisos adquirits amb cadascun d’ells,
queden explicitats al Manual de Gestió de la RS.
Aquesta interacció dona resposta, com a mínim,
als següents aspectes:
Expectatives i necessitats del GI respecte
al Museu, i la importància de cadascun dels
aspectes identificats.
Grau de satisfacció del GI respecte al
compliment d’aquestes expectatives/
necessitats identificades.
Altres aspectes (per exemple: proposta
d’accions de millora, nous projectes...).

PROPIETAT

USUARIS

EQUIP HUMÀ

MUSEU
NACIONAL

PROVEÏDORS

ALIANCES

COMUNITAT
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

PATROCINADORS
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Dimensions i aspectes materials RS associats
als grups d’interès (diàlegs)
*Materialitat: principi que fa referència a la identificació de les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, afrontant totes les
dimensions de la Responsabilitat Social, i el seguiment del grau d’acompliment per part del Museu. El coneixement d’aquestes necessitats
i expectatives s’adquireix a través de la sistemàtica del diàleg amb els grups d’interès.

Durant l’any 2019 s’ha revisat la sistemàtica dels
diàlegs i els indicadors per definir paràmetres
més representatius de cada una d’aquestes
necessitats i expectatives que realment permetin
avaluar de manera precisa el grau de satisfacció.
S’ha avançat en el nou camí de posar en valor
les relacions amb entitats, associacions, grups
de persones o persones individuals que en si
mateixes ja consisteixen diàlegs i proporcionen
indicadors que és important tenir presents.
Igualment des de diverses àrees s’estableixen
dinàmiques de treball que interactuen amb
diversos grups d’interès, per exemple reunions de

DIMENSIÓ
Económica
Económica
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Laboral

treball que també es poden considerar de tipus
focus grup amb diversos segments d’usuaris,
experts, la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya,
proveïdors i creadors, entre d’altres.
La informació específica mentre es desenvolupen
aquestes sessions de treball, sobre el model de
relació basat en els diàlegs (RS) i la sistemàtica de
registre (petites actes de les reunions) donarà les
materialitats a finals de 2020.
A més, el diàleg amb responsables del Museu
que protagonitzen aquestes relacions ajuda a
consolidar la RS més enllà del Comitè RS i del
Consell RS.

DIMENSIONS I ASPECTES MATERIALS DE RS ASSOCIATS ALS GRUPS D’INTERÉS
EIX
ASPECTE
ODS’s RELACIONATS
GOVERNANÇA

USUARIS

SOCIETAT

PERSONES

Eficàcia i eficiència en la gestió
Compliment normatiu
Ètica i integritat
Rendició de comptes
Experiència dels usuaris
Atenció als usuaris
Seguretat dels usuaris
Accessibilitat universal
Promoció de la cultura
Foment de l’educació
Desenvolupament local
Cooperació amb aliats
Inversió en la comunitat
Gestió responsable amb proveïdors
Igualtat i diversitat

Laboral

Respecte a la dignitat

Laboral

Seguretat i salut laboral

Laboral

Desenvolupament professional

Laboral

Condicions laboral

Laboral

Conciliació

Laboral

Orgull de pertinença

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Bon govern
Bon govern
Bon govern
Bon govern
Bon govern

MEDI AMBIENT

COMUNICACIÓ

Ús eficient de recursos
Reducció emissions
Gestió residus
Sensibilització ambiental
Repercussió en els mitjans escrits
Repercussió en les televisions
Repercussió en les radios
Repercussió en mitjans digitals
Repercussió qualitativa i reputació
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Medi ambient
En l’aspecte mediambiental, la reducció del consum d’energia, la implantació de sistemes més eficients
de control climàtic, el consum responsable de materials fungibles i la compra sostenible, entre altres
accions, han fet del Museu una institució altament compromesa amb el vessant de sostenibilitat de la
responsabilitat social.

Es disposa d’un Pla Ambiental i les més altes certificacions normalitzades, i s’ha aconseguit l’acreditació
Barcelona Biosphere de turisme sostenible en el marc de Barcelona + sostenibilitat, iniciativa
promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i Biosphere Tourism.
I s’ha avançat molt en la correlació entre les nostres accions i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).
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Estalvi energètic 2019
El primer objectiu per al període 2018-2019
establia una reducció del 5 % de l’energia i
l’aigua respecte del consum del 2017. Quant a
l’energia s’ha obtingut un resultat excel·lent, amb
un estalvi del 10,33 % (10,75 % d’electricitat i un
9,06 % de gas), no obstant s’ha patit un notable
increment del consum d’aigua del 22,39 %, a
causa principalment de les fuites patides per
avaries a les instal·lacions.
Pel que fa a la gestió dels residus, el Museu s’ha
proposat assolir, l’any 2022, una segregació del
55 % respecte de la producció total. El 2019
s’ha aconseguit arribar al 35,9 % i s’ha planificat
l’augment a partir del projecte d’homologació de
les empreses externes que participen en el

lloguer d’espais, implantant la segregació efectiva
com a requeriment per esdeveniments.
Pel que fa al consum de paper, s’ha aconseguit
una reducció de l’1,59 % en termes absoluts
i del 2,82 % en el consum per treballador. La
progressiva implementació de les alternatives
digitals (tràmits en línia, signatura electrònica i
arxiu digital), ja iniciada, esdevindrà un important
punt d’inflexió.
A més, a fi de reduir les emissions de compostos
volàtils i protegir les persones amb la síndrome
de sensibilitat química, a finals del 2019 s’ha
canviat de proveïdor de serveis higiènics per
eliminar els ambientadors dels lavabos.

IV Marató d’Estalvi Energètic
Per sensibilitzar en l’ús i estalvi d’energia, durant el mes de febrer la plantilla del Museu s’ha esforçat
per reduir els nivells de consum d’aigua, gas i electricitat, juntament amb altres equipaments públics de
la ciutat de Barcelona. L’estalvi econòmic assolit pel Museu s’ha destinat a projectes de lluita contra la
pobresa energètica.
Article al blog
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Xarxa de Museus
d’Art de Catalunya
Amb el lideratge del Museu, la Xarxa ha continuat treballant per facilitar préstecs i
dipòsits entre els museus que la integren, per establir una política d’adquisicions i de
normalització documental unificada, per promoure projectes de recerca compartits, i
per seguir facilitant la difusió i producció de projectes i activitats d’interès comú.

Noves lectures de
les col·leccions
dels museus d’art
Amb l’objectiu d’oferir noves mirades de les
col·leccions amb perspectiva de gènere i de
diversitat sexeafectiva i LGTBI, la Xarxa de
Museus d’Art de Catalunya (XMAC) s’ha sumat
a les actuacions que ja impulsava la Xarxa
de Museus d’Història de Catalunya i n’ha
desenvolupat de pròpies.
La presència de dones creadores als museus
catalans és una realitat llargament silenciada que
s’ha volgut trencar des de la XMAC, que està
treballant per incorporar-les al relat museístic de
cada institució i fer visible el paper actiu de la
dona en la creació artística: des de les muses
inspiradores fins a les promotores o mecenes i,
especialment, les artistes i dissenyadores. S’ha
elaborat un llistat complet del nombre d’obres
i noms de les dones creadores presents en les
col·leccions dels 22 museus que integren la
Xarxa, amb l’objectiu de publicar-lo i difondre’l.

Exposicions
Realisme(s) a Catalunya (1917-1936).
Del Picasso clàssic al Dalí surrealista
A la mostra itinerant que s’ha pogut veure al
Museu de Maricel de Sitges (5 de juliol – 13
d’octubre), al Museu de Valls (25 d’octubre
de 2019 – 19 de gener de 2020) i al Museu de
la Garrotxa d’Olot (1 de febrer – 31 de maig
de 2020) s’han exposat obres i documentació
de nombrosos museus de la Xarxa, entre les
quals hi ha sis obres del Museu Nacional d’Art
de Catalunya: Retrat de Tototte de Joaquim
Sunyer, Nen d’Alfred Sisquella, Tors de dona
de Josep de Togores, Els jugadors de Francesc
Domingo, La galeria de Feliu Elias i Un racó de
París de Manuel Humbert.
La XMAC també ha contribuït a l’edició i
publicació del catàleg de l’exposició.

Museus i universitats
Organització de dues trobades entre els
museus de la XMAC i grups de recerca per tal
de començar a teixir noves relacions, realitzar
accions conjuntes i promoure la recerca
vinculada a les col·leccions.

MEMÒRIA 2019

Exposició Realisme(s) a Catalunya (1917-1936). Del Picasso clàssic al Dalí surrealista. Museu de Valls.

Reunió de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya amb grups de recerca al Museu Nacional el 29 de novembre.
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Memòria econòmica
INGRESSOS
1. Aportacions administracions

9.904.222,42

2. Ingressos propis no financers

3.668.093,39

Entrada taquilla

1.641.429,61

Lloguer espais

927.969,35

Altres vendes

439.506,63

Concessions

659.187,80

3. Patrocinis

497.214,68

En metàl·lic

387.814,16

En espècies

109.400,52

Total ingressos corrents

14.069.530,49

4. Ingressos per a operacions financeres i de capital

505.664,68

5. Finançament afectat per inversions en exercicis següents

554.301,37

TOTAL INGRESSOS

15.129.496,54

DESPESA
1. Despesa de personal

6.056.879,32

2. Despesa estructural sense personal

7.162.031,74

3. Programació i projectes

1.022.217,12

4. Altres
Total despesa corrent
5. Operacions financeres i de capital

TOTAL DESPESES

88.810,50
14.329.938,68
799.557,86

15.129.496,54
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Patrocini
Empreses i entitats que han col·laborat amb el Museu Nacional:

NOMBRE DE
CONVENIS

APORTACIÓ
EN DINERS

APORTACIÓ
EN ESPÈCIE

VALOR TOTAL

Empreses mecenes,
benefactores i
protectores

7

465.000

265.000

730.000

Empreses
col·laboradores

9

115.000

68.500

183.500

Mitjans de comunicació

13

735.050

735.050

Altres

2

46.000

Total

31

626.000

46.000
1.068.550

1.694.550

Aquesta informació fa referència als convenis de patrocini signats o vigents el 2019. Les aportacions poden ser rebudes en
aquest o en futurs exercicis.

Destaquen els acords destinats al finançament
d’exposicions temporals programades, com
ara Bermejo. El geni rebel del segle xv i Oriol
Maspons, la fotografia útil / 1949-1995, així com
els destinats al finançament de les activitats

Convenis de patrocini signats
o vigents el 2019

educatives i culturals o aquells que es destinen
a les funcions bàsiques del Museu, com la
presentació de la col·lecció i la preservació i
difusió de les obres d’art que conserva.

Patrocini
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Un any més,

GRÀCIES!
Mans, d’Emili Godes. Cap a 1930. Museu Nacional

MECENES

BENEFACTORS

PROTECTORS

COL·LABORADORS

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Anunci als mitjans d’agraïment als patrocinadors.
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Amics del
Museu Nacional

Memòria 2019 dels Amics
del Museu Nacional

Aquest any, 3.193 persones han donat
suport al Museu, l’art i la cultura com
a membres dels Amics del Museu
Nacional, i això suposa un increment del
4,2 % respecte a l’any anterior.

#AmicsMuseuNacional

72 activitats ofertes
a 298 grups, amb
un total de 7.781
assistents. Les
activitats han
registrat un 85,8 %
d’ocupació

Campanya de
micromecenatge per
adquirir Font de la vida
d’Aurèlia Muñoz
Els Amics han col·laborat, mitjançant una
campanya de finançament col·lectiu, en
l’adquisició de Font de la vida, obra d’Aurèlia
Muñoz valorada en 15.000 €, amb què s’ha
volgut completar la donació feta per la família de
l’artista al Museu Nacional. Es tracta d’un delicat
brodat de llanes sobre teixit de jute que l’artista
tèxtil va elaborar l’any 1966, i que gràcies a més
de 150 Amics convertits en mecenes s’ha pogut
quedar a la institució un cop finalitzada la mostra
que s’ha vist a les sales d’art modern.
Article al blog
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Presentación
del director
En 2019 el Museo ha presentado la Estrategia y
Plan de Acción 2019-2022/2029, un documento
elaborado tras un año de trabajo colectivo interno y
externo que se propone dar continuidad al último ciclo
de trabajo (2012-2018) y que establece las bases de
su actuación y describe los proyectos prioritarios para
los próximos años. Asimismo, pone un claro énfasis
en la dimensión social y educativa de la institución y
en continuar el proceso de transformación del Museo
en un espacio más relevante e incorporado en el
tiempo y la sociedad actuales.
Un año en el que el Museo ha mantenido una
cifra muy notable de visitantes y ha incrementado
significativamente su público en el ámbito digital,
así como el volumen de préstamos realizados tanto
a nivel nacional como internacional, que permiten
seguir difundiendo su extraordinaria colección en
todo el mundo.
En el ámbito de la investigación y las exposiciones,
destacan tres proyectos que representan de forma
idónea algunas líneas de trabajo ya consolidadas:
Bermejo. El genio rebelde del siglo xv, una
coproducción con el Museo Nacional del Prado
que posteriormente ha viajado también a la National
Gallery de Londres en versión reducida y que confirma
al Museo como referencia para el arte medieval, en
este caso, con un artista excepcional con cuatro
obras expuestas en la colección. La exposición
Oriol Maspons, la fotografÍa útil / 1949-1995, sobre
un fotógrafo de referencia de quien el Museo ha
estudiado y organizado el fondo, ha incorporado una
selección muy importante de obras y ha publicado
una monografía. Y la muestra Antoni Fabrés, sobre
un nuevo autor fuera del canon que el Museo ha
recuperado y puesto al alcance del público, y que
ha sido excelentemente recibida como una de las
sorpresas positivas del año.
En el ámbito patrimonial, el Museo ha seguido
ampliando su colección, con donaciones y
adquisiciones y también a través del Plan Nacional

de Artes Visuales, como en el de Fotografía, con un
total de 159 nuevas obras incorporadas. También
cabe destacar la donación extraordinaria de obras
de la artista Aurèlia Muñoz por parte de su familia
—que se ha podido ver en la muestra Anudar el
espacio. Donación Aurèlia Muñoz— y la ampliación
del depósito de obras de Antoni Gaudí por parte de
la Sagrada Familia, que consolida la idea del Museu
Nacional como espacio de referencia de la obra del
arquitecto.
El programa público del Museo ha reforzado
todavía más la idea de trabajo en colaboración
con entidades y colectivos diversos y la presencia
permanente de los artistas y la creación
contemporánea. Destacan, entre otras, la muestra
de Osamu Tezuka en colaboración con FICOMIC; las
instalaciones monumentales White Bouncy Castle
del coreógrafo William Forsythe, en el marco del
Festival Grec; y Pecatta Mundi de Antoni Miralda,
ambas en la Sala Oval. Y también los proyectos con
los artistas Jordi Ferreiro, Mercè Soler u Oriol Fuster,
además de la nueva línea de trabajo en el ámbito de
la salud y las artes de la mano del Hospital de la Vall
d’Hebron.
El esfuerzo de apoyo y colaboración con los
otros museos de arte catalanes se ha seguido
incrementando mediante la labor de la Red
de Museos de Arte de Cataluña (XMAC), con
numerosas colaboraciones, préstamos y depósitos
a museos locales, así como la proyección del
Museo en el ámbito estatal e internacional, con
una importante muestra de la colección en cinco
sedes de Japón y dos exposiciones en Zaragoza
y Sevilla.
El Museo también ha proseguido todo el trabajo de
desarrollo de la responsabilidad social, trabajando
con los grupos de interés y con el fin de ser un
museo más inclusivo y accesible orientado al bien
común, con diferentes acciones de mejora en
múltiples ámbitos de la actividad del centro.

Pepe Serra Villalba
Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Director’s
Presentation
In 2019 the Museum presented its Strategy and
Action Plan 2019-2022/2029. This document
was prepared over the course of a year of collective
internal and external work and was developed as a
continuation of the last work cycle (2012-2018). It
lays the foundation for the Museum’s actions and
describes the priority projects for coming years.
Likewise, it puts clear emphasis on the institution’s
social and educational facet and on continuing the
project of transforming the Museum into a more
relevant space that is part of our times and current
society.
The Museum maintained a very notable number of
visitors in 2019 and significantly increased its audience
in the digital environment, as well as the volume of
loans made on both a national and international level.
This made it possible to continue disseminating its
extraordinary collection throughout the world.
In the area of research and exhibitions, there are
three outstanding projects that provide an ideal
representation of some already-consolidated lines of
work. Bermejo. The 15th century rebel genius was
a co-production with the Museo Nacional del Prado,
which subsequently also travelled to the National
Gallery of London in reduced form. It confirmed
the Museum as a reference in medieval art; in this
case, with an exceptional artist represented in the
permanent collection by four paintings. The exhibition
Oriol Maspons, the useful photografy / 1949-1995,
featuring the work of a renowned photographer whose
collection the Museum has studied and organised,
incorporated a very important selection of works
and published the monograph of reference. And the
exhibition Antoni Fabrés, featuring an artist outside the
canon that the Museum recovered and made available
to the public, was very well received as one of the
positive surprises of the year.

Visual Arts, such as Photography, with a total of 159
new works incorporated. Also noteworthy were the
extraordinary donation of Aurèlia Muñoz artworks by
her family – which were displayed in the exhibition
Knotting the Space. Aurèlia Muñoz Donation – and the
expansion of the depository of works by Antoni Gaudí
from the Sagrada Familia, consolidating the concept
of the Museu Nacional as a centre of reference for the
architect’s work.
The Museum’s public program further reinforced the
idea of working in collaboration with various entities
and groups and the permanent presence of artists
and contemporary creation. Some outstanding
examples of this are the Osamu Tezuka exhibition
in collaboration with FICOMIC; the monumental
White Bouncy Castle installations by choreographer
William Forsythe, part of the Festival Grec; and
Pecatta Mundi by Antoni Miralda, both in the Sala
Oval. Other examples include projects with the artists
Jordi Ferreiro, Mercè Soler and Oriol Fuster, and the
new line of work in the field of health and the arts in
coordination with the Vall d’Hebron Hospital.
The effort to support and collaborate with other
Catalan art museums continued to grow through
the work of the Art Museums Network of Catalonia
(XMAC), with numerous collaborations, loans and
deposits involving local museums. And the Museum’s
projection at the national and international level
increased as well, with an important sample of the
collection in five venues in Japan and two exhibitions
in Zaragoza and Seville.
The Museum continued all its efforts to develop
social responsibility, working with groups of interest
in order to be a more inclusive and accessible
museum focused on the common good, with different
improvement measures in multiple areas of the
centre’s activity.

With regard to its assets, the Museum continued to
expand its collection. This was thanks to donations
and acquisitions and also the National Plan for

Pepe Serra Villalba
Director of the Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Col·laboracions
amb museus i
entitats locals
El Museu Nacional agraeix als museus i entitats amb què col·labora el
seu interès per desenvolupar serveis, projectes i activitats conjuntes que
contribueixin a difondre i fer valer el patrimoni artístic català.

MUSEUS I EQUIPAMENTS
CULTURALS DE CATALUNYA
CAAM de Gran Canaria
CaixaForum (Barcelona)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Fundació Joan Miró, Barcelona
Fundació Mies van der Rohe, Barcelona
Gran Teatre del Liceu
Institut del Teatre
L’Auditori de Barcelona
Mercat de les Flors
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu Comarcal de Cervera

Museu del Disseny de Barcelona
Museu Etnològic i de Cultures del Món, Barcelona
Museu de Maricel, Sitges
Museu Marítim de Barcelona
Museu Picasso, Barcelona
Museu dels Sants d’Olot
Museu de Valls
Palau de la Música Catalana
Recinte Modernista Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Teatre Lliure
Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya
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ENTITATS, ORGANISMES I
COMISSIONS LOCALS
A Bao A Qu
Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Barcelona
Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
Ajuntament de Castell de Mur
Àrea. Espai de Dansa i Creació
Apropa Cultura
Art & Coop
Barcelona Obertura Spring Festival
Biblioteques de Catalunya
Camp d’Aprenentatge de Barcelona
Centre Cívic Font de la Guatlla
Centre de Recursos Pedagògics de Santa Coloma de Gramanet
Centre de Recursos Pedagògics Sants-Montjuïc
Centre de Recursos Pedagògics Les Corts
Centre de Recursos Artístics de Barcelona
Centre de Recursos Pedagògics Sant Andreu
Centre de Recursos Pedagògics de Tremp
Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves de l’Ajuntament
de Barcelona
Centre d’estudis per a una societat inclusiva UAB (CERSIN)
Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de
dibuix de Catalunya
Comissió Museus i Salut. Servei de Museus i Protecció de Béns
Mobles.
Comissió Pla d’Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d’Arts
Visuals de Catalunya. Direcció General de Patrimoni Cultural
Comunitat de pràctica Patrimoni i Escola
Consell Comarcal del Pallars
Consell d’Innovació Pedagògica
Conservatori del Liceu
Construint a la Sala
Coral Nou Arc de Barcelona
Edualter. Xarxa de recursos per la pau, el desenvolupament i la
interculturalitat
Escola d’Art La Industrial
Escola de Cultura de Pau
Escola Eina
Escola d’Enginyeria de Terrassa (UPC)

Escola Joso. Centre de Còmic i Arts Visuals
Escola Miquel Bleach
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Facultat de Belles Arts (UB)
FICOMIC/Còmic Barcelona
Filmoteca de Catalunya
FLIC Festival
Foment de les Arts i del Disseny (A-FAD)
Fundació Catalana de la Síndrome de Down
Fundació Pere Vergés
Hospital de la Vall d’Hebron
IES Comas i Solà
IES Consell de Cent
IES Doctor Puigvert
IES Domènech i Montaner
IES Infanta Isabel d’Aragó
IES Martí Pous
IES Menéndez i Pelayo
IES Narcís Monturiol
IES XXV Olimpíada
IES Poeta Maragall
IES Vall d’Hebron
Institució de les Lletres Catalanes
Institut Català de les Dones
Institut de Ciències de l’Educació (UAB)
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
La Casa dels Clàssics
Loop Festival
48H Open House Barcelona
Pride BCN
Sala d’Art Jove
Servei d’Ordenació Curricular d’ESO i Batxillerat, Departament
d’Ensenyament
Subdirecció General de Transformació Educativa, Departament
d’Educació
Taller de Músics
Tantàgora Serveis Culturals
Taula de treball Mesura de Govern: Cultura i Educació
Taula de treball Museus i Accessibilitat
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona (UB)
Vostok Printing Shop
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