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Presentació
Un any més, presentem la Memòria anual del
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Aquesta mena
de documents ens porta, habitualment, a fer un balanç
comparatiu amb anys anteriors. Enguany això no és
pertinent. Al llarg del 2020 hem conviscut amb unes
circumstàncies imposades per la crisi sanitària que han
marcat l’activitat del Museu i l’afluència de públic.
Ha estat un any molt peculiar, però, tot i les dificultats, la
pandèmia no ens ha aturat en el nostre compromís amb
la societat. Tres mesos de tancament al públic, que no del
Museu, i una situació de set mesos de confinament parcial
no han impedit dur a terme un conjunt de programes que
considerem que ha de ser valorat, no només des d’un
punt de vista quantitatiu, sinó també apreciant l’esforç, la
il·lusió i el treball de tota la gent que l’ha fet possible. Així
doncs, és just aprofitar aquestes línies per agrair la tasca
dels equips del Museu i de les empreses col·laboradores,
que, presencialment o de manera remota, han treballat per
revertir una situació difícil.
Cal destacar que s’han plantejat accions a l’entorn
dels col·lectius que s’han vist més afectats per la
pandèmia: «RecuperArt-19», un programa dedicat al
benestar emocional dels professionals del sector sanitari,
especialment vulnerable a causa de la pressió a què
s’ha vist sotmès; i «El Museu va de visita. Respirar
quadres», que ha acostat l’art de Montjuïc a residències
de gent gran de Barcelona per millorar la situació
d’aïllament físic i emocional dels seus residents.
Els criteris de responsabilitat social i mediambientals s’han
mantingut ben presents. El Museu ha renovat el distintiu
Biosphere, segell de qualitat per crear un nou model de
turisme sostenible; s’ha aconseguit un estalvi de 1.280
tones d’emissions de CO2 gràcies a la contractació
d’electricitat 100% renovable, i s’han realitzat les primeres
accions del programa europeu de cooperació territorial
ARTIS-POCTEFA per facilitar l’accés dels visitants amb
discapacitat sensorial.
Una de les millors notícies d’aquest any ha estat l’ingrés
de 301 noves obres, especialment del període de l’art
de la postguerra i la segona avantguarda, i els dipòsits
en el camp de la fotografia que ha realitzat la Generalitat
de Catalunya. S’han intervingut 649 obres i s’han
seguit duent a terme estudis de gran importància, com
els recollits en la publicació Isidre Nonell. Visions
des dels marges. També s’ha treballat per ampliar la

col·lecció en línia fins als 25.000 registres consultables,
i s’han integrat més de 200 obres del Museu en el
programa internacional «The wartercolour world», que
té per objectiu crear la col·lecció prefotogràfica en línia
més gran del món. El Centre de Recerca i Coneixement
(CREC) també s’ha incorporat a un ampli ventall de
plataformes per facilitar la consulta de documents en
format digital.
A pesar de les circumstàncies, la generació de
coneixement i la funció educativa s’han mantingut
com un dels eixos estratègics del Museu. S’ha iniciat
la reformulació del programa educatiu en diàleg amb
les escoles i altres entitats de la comunitat, i s’ha donat
resposta a la demanda de la societat, passant a formats
en línia gran part de les activitats de programes públics.
Aquest any s’han pogut visitar dues exposicions temporals
i una intervenció d’artista, programades a les sales
del Museu per aportar noves visions de la col·lecció.
Diàlegs intrusos. Tot és present, en col·laboració
amb la Fundació Suñol, ha permès el diàleg entre obres
contemporànies i peces del Museu; Son. Empremtes i
figuracions a les Valls d’Àneu. Una intervenció d’oriol
vilapuig ha fet possible la interlocució entre la col·lecció
d’art romànic i diversos elements del patrimoni i la
natura de les Valls d’Àneu, i s’ha prorrogat Nuar l’espai.
Donació Aurèlia Muñoz, mostra programada a partir
d’una donació de la família de l’artista.
Vull finalitzar aquest resum posant en valor l’entusiasme i
dedicació que Miquel Roca Junyent ha desplegat durant
els nou anys que ha ocupat la presidència del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Ara que deixa aquest càrrec
per motius personals, és obligat agrair el seu treball al
capdavant d’aquesta institució, que ha permès al Museu
treballar amb total llibertat i ha contribuït de manera
fonamental en aquest projecte i el seu desplegament en el
conjunt de la societat, així com a establir les bases per a
la futura ampliació del Museu. A partir d’ara recaurà sobre
Joan Oliveras i Bagués la responsabilitat de presidir l’òrgan
de govern que ha de vetllar per la bona marxa d’aquest
museu públic amb una col·lecció excepcional que pretén
connectar la ciutadania amb l’art.

Pepe Serra Villalba
Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
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…tot i les dificultats,
la pandèmia no ens
ha aturat en el nostre
compromís amb la
societat.
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EL MUSEU
EN XIFRES
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210.465
visitants

Entrades gratuïtes
o amb descompte:
183.675 (87 %)
Procedències:
47 % Barcelona,
23 % Catalunya,
4 % Espanya,
26 % Estranger

66.513
visitants
exposicions
temporals
Inclosos al total
de visitants

301 obres ingressades 649 obres
+ 1.233 peces de Numismàtica

restaurades o
intervingudes

125
préstecs i dipòsits
a 23
institucions
73 a Catalunya
52 a l’Estat

25.824 usuaris
programes públics

Activitats socials: 415
Activitats culturals
del Museu: 1.671
Programa escolar:

23.738

2.043 usuaris al Centre 2.933
de Recerca i Coneixement
(CREC)

Biblioteca:
1.817 usuaris
Departament
de Gestió
documental i Arxiu:
226 usuaris

58%

de residus segregats

Amics del Museu
Nacional

916.642
visites al web
Pàgines vistes:
3.533.579
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Col·lecció
El Museu s’ha sobreposat a les dificultats del context i ha seguit treballant
per estudiar, conservar, difondre i incrementar la seva col·lecció.

Han ingressat 301
noves obres al Museu
gairebé el doble
de peces que l’any
anterior
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Col·lecció

Nous ingressos
S’han incorporat nous artistes del període de l’art de postguerra 		
i la segona avantguarda, i s’ha produït un increment notable del fons 		
de la Col·lecció Nacional de Fotografia.
El Museu ha incorporat al seu catàleg obres
d’artistes tan destacats com Lluís Borrassà,
Marià Fortuny, Isidre Nonell, Joaquim Mir o
Antoni Gaudí, que han contribuït a completar les
col·leccions des de l’art gòtic fins a l’art modern.

El fons de fotografia ha rebut nombrosos dipòsits
de la Generalitat de Catalunya, a més d’un
conjunt destacable de fotografies d’Antoni
Campañà, a qui el 2021 el Museu Nacional
dedicarà una exposició monogràfica.

També han ingressat obres d’Amèlia Riera,
Sílvia Gubern o Javier Mariscal a la col·lecció
del període d’art de postguerra i segona
avantguarda.

La col·lecció de Numismàtica també ha crescut
amb més de 1.200 monedes noves.

Dipòsit d’un conjunt
important de fotografies
d’Antoni Campañà
La família ha cedit en dipòsit 63 fotografies d’Antoni
Campañà (Arbúcies, 1906 – Sant Cugat 			
del Vallès, 1989), pertanyents a l’etapa pictorialista
del fotògraf, anterior a la Guerra Civil.
L’any 2018, la coneguda com «capsa vermella»,
amb fotografies inèdites mai positivades tot i la
seva gran qualitat artística i rellevància històrica, va
ser descoberta de manera fortuïta per la família,
ressituant així a Campañà com un dels grans noms
de la fotografia catalana i espanyola del segle xx.
Les 63 fotografies formaran part de l’exposició
La guerra infinita. Antoni Campañà, que el Museu
Nacional organitzarà l’any 2021 per recórrer
la trajectòria plena de contrastos d’un artista
incansable.
Antoni Campañà
Tractor
1931
Bromoli sobre paper baritat
Dipòsit de la família Campañà Capella, 2020
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Ingrés de l’obra de Marià
Fortuny Dues captaires
La Generalitat de Catalunya ha dipositat aquest
oli sobre tela de petit format conegut també com
Les méndiants, amb què s’enriqueix el catàleg de
l’artista present al Museu Nacional.
Article al blog (primera part)
Article al blog (segona part)

Marià Fortuny
Les captaires o Les méndiants
1870-1872
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2020

Ingrés de l’obra Dona amb
les seves parts de Roser Bru
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya en el marc
de la formació de la Col·lecció Nacional d’Art
Contemporani, dins del Pla Integral de les Arts
Visuals. Roser Bru (Barcelona, 1923) és un dels
grans noms de l’art del segle XX, amb una obra en
què l’empremta de la Guerra Civil i l’exili, així com
la dona i la reivindicació feminista (tal com es pot
apreciar en aquesta obra), hi són molt presents.
Aquesta peça, que combina retrat i composició
abstracta de manera sorprenent i eficaç, amplia
el catàleg d’artistes del període de postguerra i
segona avantguarda del Museu Nacional.

Roser Bru
Dona amb les seves parts
1968
Acrílic sobre fusta
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2020

Col·lecció Nous ingressos

Joan Fontcuberta
Museu Darder,
Banyoles (Sèrie
«Animal trouvé»)
1979
Gelatinobromur de plata
Dipòsit de la Generalitat
de Catalunya. Col·lecció
Nacional de Fotografia,
2020

Cristina Nuñez
Untitled
2008
Giclée sobre paper
Dipòsit de la Generalitat
de Catalunya. Col·lecció
Nacional de Fotografia,
2020

Carlos Pazos
Sense títol
(Sèrie «Models
d’escultura-01»)
1974
Fotografia analògica impresa
per raig de tinta sobre paper
canson satin
Dipòsit de la Generalitat de
Catalunya. Col·lecció Nacional
de Fotografia, 2020
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Francesc Artigau
Tuset Street
1969
Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2020

Lluís Borrassà
Decapitació dels familiars
de sant Hipòlit
Cap a 1419-1420
Tremp i daurat sobre fusta
Dipòsit de la Generalitat de
Catalunya. Col·lecció Nacional
d’Art, 2020

Erwin Bechtold
Sense títol
1955
Oli sobre fusta
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2020

Joan Brotat
Família negra
Cap a 1953
Mey Rahola
Cua del pa
1937 (tiratge dècada 1940)

Oli sobre tela
Dipòsit de la Generalitat de
Catalunya. Col·lecció Nacional
d’Art, 2020

Gelatina i plata sobre paper baritat
Dipòsit de la Generalitat de
Catalunya. Col·lecció Nacional de
Fotografia, 2020

Amèlia Riera Toyos
133
1974
Oli sobre tela
Donació de la família
Riera, 2020

Lluís Borrassà
Professió de sant Pere Màrtir
Entre 1414 i 1421
Pintura al tremp d’ou i daurat sobre fusta
Dipòsit de la Generalitat de Catalunya.
Col·lecció Nacional d’Art, 2020
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Restauracions
Tot i les circumstàncies, s’han seguit realitzant
nombrosos estudis d’estat de conservació
i diagnòstics, i s’han intervingut obres per a les
exposicions temporals, els nous ingressos i les
peces per a préstecs i dipòsits a d’altres institucions.
L’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva
també ha vist afectada la seva activitat, subjecta
a constants canvis de calendari per cancel·lacions
i ajornaments de programació de les institucions
culturals implicades. Tot i les circumstàncies, s’han
establert protocols per assegurar la preservació
de les col·leccions durant el tancament del
Museu al públic, s’ha seguit la recomanació
d’aïllar preventivament els nous ingressos i
s’han instaurat mesures preventives per als
conservadors-restauradors que han hagut de
treballar-hi directament. Les funcions de correu
per testimoniar l’estat de les obres en préstec,
supervisar l’embalatge i desembalatge, així com
la seva instal·lació o desinstal·lació a les entitats
prestatàries s’han realitzat, quan ha estat possible,
de manera virtual.
Pintura sobre tela Flor marco negro de José María Sicilia FernándezShaw, 1987 (13875-FM), de la col·lecció Fundació Suñol.

S’han
intervingut
649 obres
un volum similar
al de l’any
anterior

Tinta sobre paper 10 Carlina. Camí de Jou d’oriol vilapuig,
2018 (13469-FM).

Col·lecció Restauracions
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S’ha seguit treballant en obres d’Isidre Nonell
El Museu Nacional havia programat una exposició monogràfica d’aquest artista tan ben representat a
les seves col·leccions, que, a causa del confinament, s’ha hagut de cancel·lar. Tot i això, les tasques
realitzades han permès conèixer amb més detall els materials i les tècniques emprats per un dels
pintors catalans més destacats del tombant de segle xIx-xx. El resultat de tota aquesta feina s’ha
recollit en la publicació Isidre Nonell. Visions des dels marges.

Llum visible, radiografia i reflectografia infraroja de la pintura sobre tela Consuelo d’Isidre Nonell, 1905 (MNAC 69008).

Intervencions per a la
renovació d’algunes
sales del Museu
S’han restaurat obres seleccionades
pels conservadors d’art modern per a la
renovació d’algunes sales d’art dels segles
xIx i xx. Destaca la col·laboració amb
professionals externs especialitzats en teixit
i en laca japonesa.

Restauració del
paravent de laca urushi
coromandel i pintura a
l’oli El mercat de Calaf
d’Enriqueta Pascual
Benigani, 1929 (MNAC
254214).

Llapis grafit sobre paper
imprès Taula i cadira
de despatx de Joan
Busquets, 1907 (MNAC
202833).
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Préstecs i
dipòsits
L’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva
també ha dedicat moltes hores a restaurar i
adequar obres per a ser prestades a exposicions
nacionals.
Destaquen:
Francesc Vidal. Pioner de les indústries
artístiques a Barcelona, organitzada pel Museu
del Disseny de Barcelona (ajornada).
Helios Gómez. Dies d’ira, celebrada al Palau
de la Virreina de Barcelona.

Tot i la davallada
de les exposicions
a escala mundial
a causa de la
pandèmia, s’han
deixat en préstec
125 obres a 23
institucions

Aleix Clapés, l’enigmàtic pintor de Güell
i Gaudí, al Palau Güell de Barcelona.
El llibre a Catalunya en temps del Modernisme,
organitzada pel Museu Maricel de Sitges
i que forma part de la Xarxa de Museus d’Art
de Catalunya (XMAC).
Les intervencions realitzades per a l’exposició
Poètiques de l’emoció, que ha estat itinerant
per diverses seus de CaixaForum des de 2019.

Tron de fusta entapissat, de seient rodó, de Francesc Vidal Jevellí, 1888 (MNAC 157571) per a Francesc Vidal. Pioner de les
indústries artístiques a Barcelona.

Col·lecció Préstecs i dipòsits
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Pintura sobre tela i marc
de l’Autoretrat d’Aleix
Clapés, 1902 (MNAC
49711) per a Aleix Clapés,
l’enigmàtic pintor de Güell
i Gaudí.

Reflectografia infraroja i
embalatge de la pintura
sobre tela Agre andalús
d’Helios Gómez, 19471948 (MNAC 214103)
per a Helios Gómez.
Dies d’ira.

Pintura sobre tela Novel·la
romàntica de Santiago
Rusiñol, 1894 (MNAC
10898) per a El llibre a
Catalunya en temps del
Modernisme.

També s’ha continuat treballant en la restauració i adequació d’obres per a futurs dipòsits al Museu Diocesà d’Urgell, al
Museu de Tortosa, al Palau Requesens de Molins de Rei o al Museu de Solsona.
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Digitalització
El Museu Nacional ja té 25.000 registres consultables 		
a la col·lecció en línia
El catàleg digital ha permès acostar la col·lecció d’obres presents a les sales del Museu des de l’art romànic
fins a l’art de postguerra i segones avantguardes, però també obres de les reserves que actualment no estan
exposades o que es troben dipositades en d’altres institucions. L’objectiu és continuar amb la digitalització fins a
arribar a les 150.000 obres que conformen el fons del Museu Nacional.

Participació en el projecte digital col·laboratiu
«The Watercolour World»
Article al blog

Amb l’objectiu de crear la col·lecció prefotogràfica
en línia més gran del món, més de 200 obres del
Museu Nacional s’han integrat en aquest projecte
internacional que proposa crear una base de
dades amb aquarel·les datades entre 1750 i 1900
de qualsevol punt de la geografia mundial. Un
projecte que permet tenir una panoràmica molt
interessant del món abans de la fotografia.
El projecte està finançat per la Marandi
Foundation, una organització sense ànim de lucre
dirigida pels empresaris i filantrops Javad i Narmina
Marandi, i hi han participat els principals fons
d’aquarel·la d’àmbit mundial.

El Departament de Gestió Documental i Arxiu
també ha treballat per digitalitzar una part dels
arxius que custodia. És el cas del Fons Repertori
Iconogràfic d’Art Espanyol, que també ocuparà
bona part de l’any 2021 per l’elevat nombre de
documents que el conformen. Així mateix, s’ha fet
una primera digitalització, amb la intenció de poder
continuar-la l’any vinent, del Fons Comissaria
General de Museus.

Col·lecció
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Centre de Recerca i
Coneixement (CREC)
Tot i les limitacions imposades per la COVID-19, s’ha fet un esforç per oferir als usuaris el màxim
nombre de documents consultables en format digital. També destaquen les actuacions realitzades per
integrar el Museu Nacional al repositori digital Recercat, que permet posar a disposició de la comunitat
científica i universitària tota l’activitat de recerca dels professionals del Museu, i la inscripció en bases
de dades especialitzades, com ara Jstor i MuseumETC. A més, s’han implementat i desenvolupat, de
manera compartida i transversal per part de diversos departaments, eines del Sistema d’Informació i
Calendari (SIC) per a ús intern, i s’han seguit difonent noves Guies temàtiques i Arxius d’art a través
del web, per tal de facilitar a investigadors i usuaris l’accés a tots els recursos d’informació disponibles.
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GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU
Malgrat la situació excepcional de l’any 2020, s’han aconseguit superar els reptes plantejats, amb
l’adaptació a noves formes de treballar i desenvolupant projectes que facilitessin l’accés als fons per
part dels usuaris, per superar les restriccions de mobilitat.

Fons Joan Sutrà Viñas

#Arxivemlacovid19

Destaca l’ingrés de 42 capses amb documentació
textual i tres fitxers amb negatius. Aquest llegat
constitueix una font inèdita per a l’estudi de l’art
gòtic català pel caràcter testimonial de les obres
en el període comprès entre 1928 i finals de la
Guerra Civil. El fons també és una important
font per a l’estudi de l’ofici de la restauració i
conservació del patrimoni català durant el primer
terç del segle xx.

Participació del Museu Nacional en la campanya
de l’Associació d’Arxivers i Gestors de
Documents de Catalunya per recollir evidències
documentals de com ha viscut el món artístic
català —artistes, institucions i visitants— el
confinament domiciliari decretat per frenar la
transmissió del virus.

Mostra Montserrat Negre:
pionera en la restauració de
paper
(2 de març – 15 de setembre)

Participació en la Setmana
Internacional dels Arxius
(8-14 de juny)

L’any 2020 el Departament de Gestió Documental
i Arxiu s’ha estrenat en l’àmbit expositiu amb
aquesta mostra. Un homenatge a la figura
de la restauradora, que, a més, ha servit per
oferir una visió de les pràctiques i tendències
en conservació i restauració de patrimoni
documental a la Catalunya de la segona meitat
del segle xx.

Vídeo 1
Vídeo 2

Vídeo Entrevista documental

Col·lecció Centre de Recerca i Coneixement (CREC)
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BIBLIOTECA JOAQUIM FOLCH I TORRES
Tot i les restriccions, la Biblioteca no ha deixat d’oferir els seus serveis i s’ha treballat per donar
resposta de manera electrònica a les peticions de les persones usuàries.

Exposicions presencials a les vitrines i en format virtual
Amèlia Riera 1934-2019
(13 de gener – 24 de febrer)
Mostra d’una selecció de documents sobre
l’artista.
El món dels infants a la Biblioteca
(28 de setembre – 30 de novembre)
Petita mostra per ensenyar com es reflecteix
el món dels infants en el fons de la Biblioteca
Folch i Torres.
Mostra virtual

Mostra virtual Llibres il·lustrats de grups
escolars
Un esbós del panorama editorial infantil
de la Segona República.
Mostra virtual

Barcelona, fàbrica de balances
(desembre 2020 – març 2021)
Selecció de peces de la donació Taradell,
ingressades recentment al Museu, per destacar
la importància de la fabricació i de l’ús de
balances a la ciutat de Barcelona durant els
segles XVIII i XIX. Mostra comissariada per
Albert Estrada-Rius, conservador en cap del
Gabinet Numismàtic de Catalunya.
Mostra virtual

II Jornada de Ciència Oberta i
Comunicació Científica
(5 de novembre)

Col·laboració en el 		
projecte «Dones artistes» 		
de la XMAC

La biblioteca del Museu Nacional, en
col·laboració amb la biblioteca del Museu de
Ciències Naturals i el Centre de Recerca en
Informació, Comunicació i Cultura (CRICC), ha
organitzat aquesta jornada de conferències en
línia en què han participat experts en ciència
oberta, comunicació i impacte científic.

La Biblioteca ha realitzat una cerca de totes
les dones artistes presents als fons del
Museu per participar en aquest projecte que
reivindica el paper de la dona en l’àmbit de la
creació artística.
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Publicacions

El llibre d’artista d’oriol vilapuig
ha guanyat el premi Laus de
Plata de l’edició 2021

Article al blog
Vídeo presentació
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Exposicions temporals
Amb la voluntat de connectar la col·lecció amb temes del present, totes 		
les propostes expositives d’aquest any s’han integrat a les sales del Museu.

Nuar l’espai. 			
Més de 66.500 persones Donació Aurèlia Muñoz
han gaudit de les
24 d’octubre – 31 de desembre de 2019
exposicions temporals (prorrogada fins al 25 d’abril de 2021)
programades, 			 Sala 76 d’art modern
#ArtTèxtil
tot i el període
de confinament 		
i les restriccions de
mobilitat i aforament
La mostra, comissariada pel conservador del
Museu Àlex Mitrani, ha omplert una de les
sales d’art modern d’obres tèxtils i dibuixos
d’Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011). Les
creacions d’aquesta artista de reconegut prestigi
internacional van contribuir, als anys seixanta i
setanta, al reconeixement del macramé i el tapís
dins l’art contemporani. A més de per l’originalitat
de la tècnica utilitzada, les seves obres sorprenen
pel seu caràcter escultòric, que les projecta en
l’espai i que provoca una experiència sensorial de
gran intensitat poètica en qui les contempla.
L’any 2019 el Museu Nacional va ingressar un
conjunt de nou obres tèxtils i una col·lecció
de dibuixos sobre paper de l’artista, donació
de la família d’Aurèlia Muñoz, entre les quals
destaca Ens social (1976) i Esfera i ploms
(1969). Font de la vida, una altra de les obres
exposades, es podrà quedar al Museu, un cop
finalitzada l’exposició, gràcies a una campanya
de micromecenatge impulsada pels Amics del
Museu Nacional l’any 2019.

Visita comentada pel comissari
Catàleg en línia amb obres d’Aurèlia Muñoz
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Exposicions temporals

Diàlegs intrusos.
Tot és present
13 de novembre de 2020 –
7 de novembre de 2021
Sales 4, 5, 7 i 8 d’art romànic
Sales 19, 24 i 26 d’art gòtic
Sales 32, 33, 34, 35.1 d’art 			
del Renaixement i Barroc 			
Sales 39, 40, 52, 58 i 59bis 			
d’art modern

#DiàlegsIntrusos
Plànol navegable de l’exposició

La mostra, fruit de la col·laboració entre la Fundació
Suñol i el Museu Nacional, ha proposat una nova
mirada sobre les obres de la col·lecció en exposarse al costat de dinou obres d’art contemporani de la
fundació que dirigeix Sergi Aguilar. Els diàlegs establerts
entre obres de col·leccions diferents i d’estils artístics
tan diversos han generat una nova lectura de les peces
exposades. Així, per la via de l’analogia o del contrast,
la intrusió de l’art contemporani dins les sales del
Museu, des de l’art gòtic fins al període modernista, ha
interpel·lat els visitants a repensar temes universals que
han inspirat els artistes al llarg de la història.

25.846
visitants
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Visita comentada pels comissaris de l’exposició

Article al blog
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Exposicions temporals
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Mirades contemporànies
El Museu Nacional ha seguit apostant per artistes que, amb les seves
propostes, aporten noves mirades contemporànies a l’entorn de la col·lecció.

Son. Empremtes i
figuracions a les Valls
d’Àneu. Una intervenció
d’oriol vilapuig
11 de març – 27 de setembre
de 2020 (prorrogada fins 		
al 5 d’abril de 2021)
Sales d’art romànic
#oriolvilapuig

32.447
visitants

A partir de la tècnica del frottage, que permet crear imatges per contacte i no per representació, oriol
vilapuig ha creat un microrelat amb una selecció de fragments de les esglésies romàniques que hi ha
disseminades per les Valls d’Àneu i que ha situat a les sales d’art romànic del Museu. Especialment
per a aquesta mostra s’ha construït un habitacle de 50 m2, que, format per vuitanta empremtes i un
muntatge visual d’imatges projectades, ha entrat en diàleg amb les obres de la col·lecció. Un embolcall
simbòlic i significatiu capaç de generar una experiència física i fenomenològica en el visitant.
L’exposició també s’ha pogut visitar en format virtual
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La mostra ha comptat, també, amb una publicació que recull totes les imatges.

L’Associació Catalana de Crítics d’Art
(ACCA) ha premiat oriol vilapuig
per a aquest projecte artístic

Exposicions temporals Mirades contemporànies
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«Diàlegs a l’entorn de...»
Vinculats a la mostra, s’han organitzat dos diàlegs en què oriol vilapuig
ha conversat amb personalitats del món de l’art i la filosofia. Les dues
converses s’han pogut seguir en línia.

Altres temps de la imatge
21 d’octubre
Diàleg amb Valentín Roma, escriptor i director de La
Virreina, per reflexionar sobre la filosofia de l’art i la poesia.
Vídeo

Presències i pèrdues.
L’empremta com a imatge
3 de març
Diàleg des de l’òptica de l’art contemporani, en què les
artistes Patrícia Dauder i Patricia Esquivias han posat
en relació les seves experiències i el seu treball amb la
intervenció d’oriol vilapuig.
Vídeo

Projecte «Brots»
Una performance de dansa i música per inspeccionar
la terra i el territori en un sentit ampli i transversal.
Una proposta a càrrec de Magí Serra i Arnau Obiols,
creadors propers a la música i la dansa tradicional que
desenvolupen el seu projecte en la contemporaneïtat.
Vídeo

MEMÒRIA2020

Espai educArt
El Museu segueix apostant pel talent de joves artistes que són convidats
a reinterpretar la col·lecció amb els seus projectes artístics.

Croquis inconcret. Èlia Llach
10 de juny de 2020 – 10 de gener de 2021
Espai educArt i sala 51 d’art modern

En col·laboració amb el Gabinet de Dibuixos i Gravats, Èlia Llach ha creat una proposta que parteix de
creacions de Marià Fortuny, un dels pintors catalans més destacats del segle xIx. La intervenció, que duu
el nom Croquis inconcret, ha disposat esbossos i dibuixos preparatoris (anomenats així pel seu caràcter
poc descriptiu) per crear una instal·lació en què pensament, paraula i traç es troben, o, dit d’una altra
manera, on l’art flueix amb la poesia i la filosofia. Una experiència en què la marca del dibuix pren un
caràcter únic, fugaç i de presagi.
Inicialment estava programada per al 19 de març, però s’ha hagut d’ajornar fins al mes de juny a causa
del confinament.

CROQUIS INCONCRET

Article al blog

Èlia Llach
19/3 - 27/9/2020
Espai educArt
Accés lliure / Acceso libre / Free Entry

Vídeo amb Èlia Llach
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Exposicions externes
del Museu
Tot i les dificultats d’enguany, algunes mostres amb participació del Museu
Nacional han seguit itinerant per institucions nacionals i internacionals, fent 		
més accessible el patrimoni i generant aliances amb altres entitats.

Barcelona, the city of
artistic miracles
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 a cinc ciutats
japoneses, passant per museus i galeries d’art
de Nagasaki, Himeji, Sapporo i Shizuoka, fins a
arribar a la Tokyo Station Gallery, seu emblemàtica
de la capital del país. La mostra 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. Destaquen les obres
d’artistes com Ramon Casas, Santiago Rusiñol,
Carles Casagemas, Isidre Nonell, Joaquim Mir,
Ricard Canals, Romà Ribera, Antoni Gaudí,
Gaspar Homar i Juli González. L’exposició,
centrada en l’esplendor i la riquesa artística de la
Barcelona del modernisme, a cavall dels segles
xIx i xx, ha gaudit d’un gran ressò popular tot i les
afectacions derivades de la COVID-19.

Entrada de la Tokyo Station Gallery, on s’observa publicitat de la mostra.

Detall de l’aspecte final de l’exposició a Tòquio.
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#elmuseualmón
La instal·lació de les obres a la Tokyo Station Gallery ha estat especialment delicada i laboriosa pel fet
de trobar-se en un país on els moviments sísmics són habituals. Una entrada al blog del Museu recull
l’experiència del muntatge, en què s’han utilitzat vitrines antisísmiques i sistemes d’ancoratge especials
per protegir les peces.

Instal·lació del vas decorat amb una figura femenina d’Antoni Serra a Tòquio (esquerra) i a Nagasaki (dreta).

Després de més d’un any d’absència i un cop superades les restriccions a causa de la COVID-19, les
obres que el 2019 van viatjar al Japó finalment han pogut tornar al Museu Nacional, a les sales del qual
llueixen de nou.
Article al blog

Vídeo The last station
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Exposicions externes del Museu

Blau. El color del Modernisme
CaixaForum Palma
1 de juny – 12 d’octubre
La mostra, organitzada juntament amb 		
”la Caixa” i els Musées d’Art et d’Histoire 		
de la Ville de Genève, ha arribat a CaixaForum
Palma després que l’any 2019 itinerés per les
seus de CaixaForum Sevilla i Saragossa, on
s’ha pogut veure una notable selecció d’obres
del Museu Nacional.
Blau. El color del Modernisme és un viatge que
parteix del recull de relats Azul (1888) de Rubén
Darío i de les obres d’artistes de finals del segle

xIx i principis del segle xx, on el color blau es
converteix en protagonista. Una experiència
estètica que transita entre la sensibilitat romàntica
i el simbolisme a partir de la rica paleta d’aquest
color que va definir el modernisme. S’ha pogut
gaudir d’obres d’artistes com Hermen Anglada
Camarasa, Joaquim Mir, Isidre Nonell, Pablo
Picasso, Santiago Rusiñol i Joaquim TorresGarcía, i d’artistes europeus com Ferdinand
Hodler, Emile Nolde, Gustave Courbet o Maurice
de Vlaminck.

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

MEMÒRIA2020

Poéticas de la emoción
CaixaForum Sevilla
1 de juny – 30 d’agost
Aquesta exposició que ja es va poder
veure l’any passat a CaixaForum Barcelona
i Saragossa, ha arribat fins a Sevilla. Un
recorregut per obres d’èpoques, gèneres i
contextos diversos, per copsar com la història
de l’art ha incorporat les emocions en el seu
discurs mitjançant gestos, signes i formes que
han perdurat al llarg del temps.
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.
1

2

3

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

25.824 persones
han participat en
les activitats del
Museu Nacional

La programació d’activitats és la que ha patit més les limitacions derivades de
la pandèmia. Tot i això, el Museu ha fet un esforç per mantenir el major nombre
de propostes i adaptar-les a l’entorn digital sempre que ha estat possible.

Activitats
La irrupció de la pandèmia per la COVID-19 no ha permès materialitzar moltes
de les activitats que hi havia previstes per a l’any 2020; tot i això, s’han organitzat
15 activitats que han comptat amb 2.671 assistents. La programació ha estat
variada en tipologia i formats, i ha buscat la sinergia amb altres equipaments
i institucions culturals de referència,
a més de consolidar col·laboracions
que ja estaven en marxa, com és el
cas de la Filmoteca de Catalunya,
l’Institut Català de les Dones o l’ICUB.

Festival In Museum
1 de febrer
#InMuseum20
Participació en la 4a edició d’aquest festival que
organitza l’ICUB per donar a conèixer espais
habitualment restringits als visitants de la mà de
guies especialitzats i tècnics de l’equipament. El
Museu ha obert l’accés a dos espais excepcionals
i força desconeguts pel públic general: les reserves
i la Biblioteca Joaquim Folch i Torres.
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Dia Internacional de
les Dones
De l’1 al 15 de març
#DiaDones20
Un any més, el Museu Nacional ha volgut
mantenir el seu compromís social amb activitats
desplegades amb motiu del Dia Internacional
de les Dones, seguint amb la línia d’actuació
iniciada ja fa anys per lluitar contra la discriminació
de la dona en l’àmbit de la creació i producció
artística i intel·lectual. Tot i que s’ha pogut seguir
una part del calendari, aquest s’ha vist condicionat
de manera abrupta per l’inici de l’estat d’alarma
i el confinament de la població com a mesura de
prevenció de la COVID-19.

Article al blog

A les vitrines de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres
s’ha destacat la figura de Montserrat Negre,
dona pionera en l’àmbit de la restauració de paper.
També s’han programat activitats familiars, com
ara «Petites històries, grans dones» i, en el marc
del cicle «7è Art: Cinema al Museu», s’ha projectat
Persepolis. Tot i això, l’espectacle programat en
col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya
Una venjança com n’hi ha poques + Es rifa un
home! + Les cartes, les visites comentades a la
col·lecció en clau de gènere, així com les activitats
i conferències vinculades a les mostres dedicades
a Aurèlia Muñoz i Montserrat Negre, han hagut de
ser cancel·lades.

Programes públics Activitats
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Música d’acció (?) – Festival ARTefACTe
30 de setembre
Programa pilot i laboratori d’experimentació que ha reivindicat l’actualitat del concepte artístic
de música d’acció. A la jornada s’ha presentat Fuga sonora. Obertura, peça creada pels alumnes
de l’Institut Maria Espinal de Barcelona i l’artista Anna Dot dins el projecte EN RESiDÈNCIA.
També s’ha presentat Tenora, un projecte de residència de l’artista Fito Conesa, que ha col·laborat
amb Homesession per recuperar, a través de la performance, sonoritats perdudes dels segles passats
i reivindicar música d’acció com a detonador artístic en els moviments culturals recents.

Mil anys de cels
20 i 21 d’octubre
Seminari, punt de trobada entre art i ciència, organitzat per la Plataforma Vértices, en què, a través
d’obres de la col·lecció i amb la participació d’artistes, científics, astrònoms i investigadors, s’ha
explorat la fascinació que, des de l’antiguitat, la humanitat sent per l’univers.

S’han celebrat altres activitats, com els cicles
«Per amor a les arts», organitzat anualment per
la Filmoteca de Catalunya i el Museu Nacional
per posar en valor la pintura, el teatre, la dansa,
l’arquitectura, la música, el disseny, la literatura o
l’òpera a través de projeccions cinematogràfiques,
i «7è Art: Cinema al Museu», amb llargmetratges
relacionats amb el món de l’art projectats a
les instal·lacions del Museu. I, quan la situació
sanitària ho ha permès, s’ha participat en festivals
com BCNegra i 48 h Open House Barcelona.
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Altres propostes participatives com el Museum
Quiz s’han adaptat al format digital per poder
seguir endavant.

També s’han mantingut alguns cursos que
anualment organitza el Gabinet Numismàtic
de Catalunya. És el cas d’«Iniciació a la
moneda antiga» i «El metall de la moneda:
fabricació, conservació-restauració i anàlisi
metal·logràfica».

Algunes activitats, com el Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI, el cicle de concerts «Música per
emmarcar», La Nit dels Museus o La Nit del
Museu Nacional, no s’han pogut celebrar, tot i
l’esforç per adaptar-les a les limitacions d’horari
i aforament estipulades per les autoritats, en
haver coincidit amb moments sanitàriament més
complexos.
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Programes públics

Famílies i lleure
Barcelona Dibuixa 2020
25 d’octubre
El Museu ha participat en la 10a edició de la gran
festa del dibuix de Barcelona. Aquest any s’ha
organitzat el taller en línia «A la trobada de la
mirada», amb l’artista Miquel Pescador. A partir
de la fotografia del seu rostre, els participants han
pogut experimentar la tècnica de la monotípia.

Diumenges en família
94 infants han
participant a les
activitats familiars,
programades
només d’octubre a
desembre, i 347 han
visitat la col·lecció
amb «Els enigmes
del Museu Nacional»

Sempre que les restriccions ho han permès,
s’ha mantingut la programació de les
activitats familiars «Què està passant aquí.
Converses en família», per a majors de 8
anys, i «Celebracions», per a famílies amb
infants de més de 6 anys. A més, el Museu ha
posat a disposició dels visitants «Els enigmes
del Museu Nacional», itineraris autònoms
descarregables per a totes les edats i pensats
per descobrir les sales del Museu d’una altra
manera: «Veig, veig molts capells», «S’ha pintat
un crim» i «El robatori del bestiari», a més de
l’itinerari per al públic adult ideat per l’autora
de novel·la negra Raquel Gámez Serrano
«Crims artístics: assassinat de cambra».

MEMÒRIA2020

Formació museogràfica
«Museu Nacional Pro: professionals,
projectes i processos», mòdul del
Màster en Anàlisi i gestió del patrimoni
artístic de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Curs d’especialització «Estratègia
digital en organitzacions culturals»,
codirigit i coorganitzat conjuntament per
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
i el Museu Nacional.
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 UAB, el Museu Picasso i el Museu
Nacional. 22 d’octubre i 10 de desembre
(format virtual)

Article al blog

Programes públics Formació museogràfica
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Curs Ibermuseos de Capacitación «Museos: estrategias
de comunicación y vinculación. Cómo interactuar con
la comunidad en el distanciamiento físico»
Del 6 al 8 d’octubre (format virtual)
El Museu Nacional ha format part del professorat d’aquest curs dirigit a professionals de museus públics
i privats de Llatinoamèrica amb l’objectiu d’atendre les necessitats més urgents a què han de fer front,
assenyalades en l’enquesta realitzada per conèixer l’impacte de la COVID-19 en aquella zona de la
geografia mundial.
El tancament dels equipaments a causa de les mesures restrictives adoptades per a la contenció de la
pandèmia ha generat especulacions i incertesa sobre el seu paper. La impossibilitat d’accés als espais
físics ha obligat a trobar solucions i desenvolupar estratègies per a mantenir la relació entre els museus i el
seu públic.
A partir de l’experiència del Museu Nacional d’Art de Catalunya davant d’aquesta mateixa situació, s’ha
presentat un nou pla estratègic que parteix de la col·laboració institucional com a element essencial per
poder respondre als reptes dels museus en la situació actual.
El curs ha estat organitzat pel Consell Intergovernamental i la mesa tècnica de la línia de formació i
capacitació del Programa Ibermuseos.
Programa

Encontro Paulista de Museus 2020. Museus, Sociedade
e Crise: do luto à luta
Del 23 al 27 de novembre (format virtual)
En la trobada Museus, societat i crisi: del desafiament a la lluita, organitzada per la Secretaria de
Cultura i Economia Creativa del Govern de l’Estat de Sao Paulo (Brasil), s’han treballat conceptes
vinculats al rol dels museus en el desenvolupament sostenible. El Museu ha format part de la taula de
diàleg «Mitjans i finalitats connectats: l’eix econòmic de sostenibilitat en els museus».
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Educació
El Museu ha revisat el programa d’activitats escolars per mantenir l’oferta
presencial, ajustar-lo a les limitacions imposades per la situació sanitària
i redistribuir les propostes en espais segurs i confortables.

Programa escolar

Disseny de nous programes de
proximitat
L’any 2020 s’ha iniciat un projecte per reformular
el programa educatiu del Museu en diàleg amb les
escoles de la ciutat, especialment dels districtes
de Sants-Montjuïc, a més d’altres entitats.
L’objectiu, a partir de dos nous programes que
es troben en procés de definició, és augmentar la
familiaritat amb l’art i l’espai museístic, incrementar
la freqüència de les col·laboracions i diversificar la
proposta d’activitats.
Durant l’últim trimestre de l’any s’han dissenyat els
primers materials i s’han programat proves pilot
amb alumnes de primària i secundària de l’institut
escola Arts.
També s’està treballant en un programa formatiu
i d’acompanyament per a escoles i instituts que

vulguin utilitzar les arts i el patrimoni com a eix
transversal en la metodologia de treball basat en
projectes, i que vol potenciar així el Museu i la
seva col·lecció com a recurs i espai de referència
per a la recerca a través de les arts dins de l’àmbit
de l’educació formal.

EN RESiDÈNCIA: 			
Fuga sonora. Obertura
Els alumnes de l’IES Maria Espinalt, guiats per
l’artista en residència Anna Dot, han realitzat el
seu projecte adaptant-se al context sobrevingut i
utilitzant els sons que ells mateixos han enregistrat
des de casa i que configuren el paisatge sonor del
confinament, amb el qual han creat l’obra Fuga
sonora. Obertura. Aquesta composició sonora ha
estat alliberada al Museu el 10 de juny, dia de la
reobertura, i també s’ha presentat en el marc del
Festival ARTefACTe.
Blog del projecte

Programes públics Educació

Construint la sala / Construint a
les escoles
#ConstruintAlesEscoles
Per adaptar-se a les limitacions del context,
«Construint la sala» s’ha reconvertit en «Construint
a les escoles», en què 14 centres educatius de
10 districtes diferents han animat els alumnes a
construir la casa dels seus somnis sota el lema
«Viure, treballar i jugar». D’aquesta manera,
han pogut plasmar de forma creativa la seva
experiència durant el confinament a casa. Gràcies
a les característiques de la proposta d’enguany,
organitzada per l’associació Construint a la Sala i
el Museu Nacional, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona i el Col·legi d’arquitectes de
Catalunya, s’han comptabilitzat 800 participants
d’entre 7 i 12 anys, i s’ha arribat a nens i nenes
que no hi havien participat mai abans.

Vídeo
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Sala d’art jove
Publicació del fanzine Aquí hay dragones,
resultat del projecte d’intervenció en l’àmbit
museístic i patrimonial de Maria Camila Cardenas
i Paula Garrido, del Programa d’Arts Visuals/
Sala Art Jove. La proposta recorre cinc punts

de la muntanya de Montjuïc, entre ells el
Museu Nacional, a la recerca del vincle entre el
concepte de monstruositat i patrimoni.

Projecte Tàndem
Revista Creixem amb l’art! núm. 6

El programa de formació ha rebut 524
participants, entre professionals de la mediació,
mestres, professorat i estudiants de les facultats
de formació del professorat i pedagogia
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Programes públics Educació

Programa comunitari
Aquest any s’han prioritzat accions
plantejades a l’entorn dels col·lectius que
s’han vist més afectats per la pandèmia.

Donar raons per a l’esperança

Museus agraïts

Converses entre entitats socials i equipaments
culturals, impulsades pel Museu Nacional i
Apropa Cultura durant el temps de confinament.
L’objectiu ha estat conèixer les seves inquietuds i
necessitats en temps de pandèmia.

També en relació amb el context provocat per la
COVID-19, Apropa Cultura ha proposat aquesta
campanya destinada al sector de teleassistència i al
sector social per oferir-los la possibilitat de visitar 18
museus de manera gratuïta fins al 31 de desembre.

S’han realitzat 5 sessions amb participació de
12 entitats socials.
Web museus i accessibilitat

Hi han participat
349 persones, amb
66 acompanyants
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Art, Salut i Benestar
Programa que utilitza l’art com a recurs en l’àmbit de la salut i que
posa en valor els museus i les institucions culturals com a agents 		
amb potencialitat de ser beneficiosos per al benestar de les persones.
«El Museu va de visita. Respirar quadres»
El projecte, proposta de l’Institut Municipal
de Serveis Socials (IMSS) de l’Ajuntament de
Barcelona i Apropa Cultura, ha acostat l’art
de Montjuïc a les residències municipals de
Barcelona per millorar la situació d’aïllament físic
i emocional dels seus residents, agreujada per
la COVID-19. A través de l’art, la respiració, i
la consciència sensorial i corporal s’ha intentat
millorar l’estat d’ànim dels participants, treballant
també aspectes cognitius i potenciant les seves
relacions interpersonals.

«RecuperART-19»
Programa impulsat per l’ICS, l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron i el Departament de
Cultura en què s’han proposat els museus
com a entorns de reflexió i millora del benestar
emocional del col·lectiu sanitari, especialment
delicat a causa de la pressió i el sobreesforç a
què s’han vist sotmesos per la crisi sanitària.

590 treballadors del
sector sanitari han fet ús
d’aquest programa, 145
al Museu Nacional

Aquest any s’han hagut d’anul·lar els cursos
de formació inclusiva i professionalitzadora
programats anualment.
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Comunicació,
Projectes digitals
i Màrqueting
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Comunicació
A més de difondre les exposicions temporals, la col·lecció, les activitats
programades i altres qüestions corporatives, s’ha treballat de manera
efectiva per elaborar campanyes de comunicació derivades del context
generat per la COVID-19.

CAMPANYES DE
COMUNICACIÓ
«El Museu Nacional a casa»
Del 21 d’abril al 3 de juny
Durant el confinament, i amb el Museu tancat,
s’ha treballat intensament per crear i difondre amb
rapidesa un espai digital amb recursos d’interès per
a l’usuari i mantenir el vincle tot i la distància física
imposada per frenar la incidència de la COVID-19.

Comunicació, Projectes digitals i Màrqueting Comunicació
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«Tornem al Museu» i nova senyalística adaptada a la
normativa de la COVID-19

MEMÒRIA2020

Passat el confinament domiciliari, s’ha treballat
per donar a conèixer la reobertura del Museu i
informar de les mesures adoptades per garantir
una visita confortable i segura. També s’ha
treballat per comunicar altres detalls, com el
nou horari, la posada en marxa del servei de
bus llançadora, la promoció 2x1 en les entrades
adquirides fins a finals de setembre o l’opció de
gaudir d’accés directe amb la compra anticipada
a través del web.

S’ha difós, així mateix, un vídeo de benvinguda
creat expressament per a la reobertura del 10 de
juny, després de gairebé tres mesos, on es pot
veure com s’han adaptat les instal·lacions a les
mesures higièniques i sanitàries establertes per les
autoritats amb l’objectiu d’oferir una visita segura,
sense perdre la sensació de confort i guanyant
accessibilitat. Aquestes mesures han implicat,
entre altres coses, el disseny i la col·locació d’una
nova senyalística adaptada.

Acollida de públic al vestíbul del Museu, amb el plafó que inclou els pictogrames per a una visita confortable i segura, i el
dispensador de gel hidroalcohòlic.

Comunicació, Projectes digitals i Màrqueting Comunicació
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ALTRES ACCIONS DE COMUNICACIÓ
«El Museu es mou!» Campanya de vinilació per a la
línia Trambaix
Del 14 de febrer al 30 d’abril
Tal com ja s’havia realitzat l’any anterior, s’ha tornat a decorar 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 dels museus ArticketBCN i fomentar el coneixement de l’oferta
cultural de la ciutat més enllà de Barcelona.

Nova identitat gràfica
dels espais gastronòmics
del Museu
S’ha repensat la gràfica per al restaurant i la
cafeteria, i s’ha creat una nova decoració per a
l’interior d’aquesta amb reproduccions d’obres
presents a la col·lecció d’art modern del Museu.
Alguns elements es col·locaran el 2021 a causa
de la COVID-19.
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Videonadala 2020
Després d’un any tan excepcional i complicat com el 2020, s’ha volgut felicitar el Nadal i desitjar un millor
2021 amb un vídeo en què ha participat tot l’equip del Museu Nacional.
La nadala ha estat enviada el 22 de desembre a 13.361 contactes.
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Projectes digitals
Aquest any, els mitjans digitals
han estat especialment
importants per mantenir
la connexió del Museu amb
els usuaris. Al web s’han
ofert múltiples recursos i més
registres al catàleg en línia,
s’ha intensificat l’acció a les
xarxes socials i s’han ampliat
els continguts d’aplicacions
com Second Canvas.

Dades del web,
blog i xarxes
socials el 31
de desembre
de 2020

El nombre de
lectures al blog
s’ha duplicat
respecte al 2019

WEB

BLOG

Visites

Pàgines vistes

Lectures

916.642

3.533.579

78.790

Xarxes socials
i aplicacions

Seguidors / usuaris /
interaccions

Increment respecte
al 2018

Facebook

90.898

+2.898

Twitter

60.337

+1.895

Instagram

46.550

+11.550

YouTube

1.000

(perfil obert el 2020)

LinkedIn

6.554

(perfil obert el 2020)

Google Art Project

427.011

+329.260

Second Canvas

3.610

+2.172

CloudGuide

32.885

+2.023
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WEB DEL MUSEU NACIONAL
Pel context de confinament domiciliari i per a la reobertura del Museu s’han creat dues noves pàgines:

«EL MUSEU NACIONAL A CASA»
Per oferir recursos d’interès als usuaris, tot i el tancament del Museu, s’han posat a l’abast del públic
vídeos dels conservadors, itineraris virtuals a les exposicions com Son. Empremtes i figuracions a
les Valls d’Àneu. Una intervenció d’oriol vilapuig o la mostra Llibres il·lustrats de grups escolars de la
Biblioteca, activitats per poder fer des de casa, etc.

«El Museu Nacional a casa»: www.museunacional.cat/ca/el-museu-nacional-casa

«TORNEM AL MUSEU» - VISITA CONFORTABLE I SEGURA
Espai digital on trobar totes les mesures higièniques i sanitàries establertes per les autoritats i que
han estat adoptades pel Museu per garantir una estada confortable i segura. Permet també accedir
a recursos de suport a la visita, com l’app Second Canvas o el plànol de visita descarregable des de
casa, per compensar així l’absència de materials en paper i la suspensió del servei d’audioguies a
causa de les restriccions imposades per prevenir la propagació del virus.

«Tornem al Museu»: www.museunacional.cat/ca/visita-segura
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BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, BLOG I XARXES SOCIALS
Durant l’any 2020 s’ha mantingut la publicació del butlletí, de periodicitat mensual, i del blog. Aquest, a més
de seguir amb la difusió d’articles d’interès artístic, ha comptat amb entrades que han relacionat l’art amb
elements vinculats a la pandèmia, o que han acostat al lector la realitat quotidiana del Museu i el seu equip
humà en aquest context.
Article al blog 1

Article al blog 2

Durant el confinament, també s’ha incrementat l’activitat a les xarxes. S’han promogut iniciatives per
mantenir la interacció amb els usuaris a través, per exemple, d’enigmes i propostes com #SabeuQuiSóc?,
#MuseumZoom, #DespertaAmbArt i #RepteArtACasa.

App Second
Canvas
La supressió temporal de l’entrega de materials
en paper i la impossibilitat de mantenir el servei
d’audioguies obert a causa de les restriccions
sanitàries s’ha compensat amb l’ampliació dels
continguts presents en aquesta plataforma. S’han
creat nous itineraris i s’han bolcat els recorreguts
de l’audioguia perquè cada visitant, a través
del seu dispositiu mòbil, pugui realitzar la visita
audioguiada per les sales del Museu.
També aquí, amb sortida a l’aplicació i al
web, s’ha creat el recorregut audioguiat per a
l’exposició Diàlegs Intrusos. Tot és present, i s’ha
vinculat el contingut al plànol navegable
Descarrega’t l’app aquí
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Màrqueting
Millora de l’experiència digital de l’usuari, especialment
en els processos de reserva i compra d’entrades
Per a la reobertura del Museu, s’ha revisat el
procés de reserva i compra anticipada a través
del web. Ateses les circumstàncies i gràcies als
canvis implantats en el canal en línia, de juny a
desembre la venda d’entrades adquirides per
aquesta via s’ha incrementat 6 punts percentuals
respecte al mateix període de l’any 2019. En
termes d’ingressos això ha suposat passar del
5 % al 13 % de la facturació.

Nova entrada digital.

Pel que fa a la venda d’entrades a través de
plataformes de tercers, les quals permeten
arribar a més audiències, s’ha aprofitat la
caiguda generalitzada del públic individual
procedent de mercats internacionals per
implementar millores. Els sistemes d’accés
s’han reconvertit amb processos més fluïts i s’ha
treballat per integrar les interfícies de venda i
oferir una millor atenció per part del Museu.

Comunicació, Projectes digitals i Màrqueting
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Augment de la visibilitat digital del Museu
Gràcies a la beca Google Grants s’han realitzat
diverses campanyes de publicitat digital a través
d’anuncis al cercador Google. L’objectiu ha
estat conèixer i fer créixer el rendiment d’aquest
mitjà.

als recursos digitals del web, ja que els seus
anuncis van obtenir un CTR del 26 %. En la
campanya «Tornem al Museu», el CTR va ser del
32,26 % i va aportar el 7,14 % de les visites a la
pàgina «Visita confortable i segura».

Durant el confinament domiciliari, a través de la
campanya «El Museu Nacional a casa», Google
Adwords va aportar el 10 % de les visites

L’experiència ha proporcionat eines per establir
punts de millora dins l’estratègia digital de cara
al futur.

Bus llançadora
Del 12 de juny al 27 de setembre
Servei gratuït per facilitar l’accés als museus que formen part del Parc de Montjuïc i el seu entorn natural.
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Nou emailing de màrqueting relacional
La situació de confinament ha comportat una
revisió de les comunicacions directes que
s’estableixen amb els usuaris registrats a la
base de dades, que s’ha traduït en una nova
comunicació que suposa un pas endavant
en relació amb els continguts, els formats i la
periodicitat dels enviaments digitals.
El butlletí mensual en format agenda o les
comunicacions puntuals sobre activitats
programades s’han vist superades,
inevitablement, per una situació de confinament,
que ha requerit una comunicació més directa amb

l’usuari per aportar-li seguiment de la situació i
recursos en línia.
Aquesta nova comunicació s’ha estrenat el 18
de maig amb una tramesa especial, un vídeo a
càrrec del director amb motiu del Dia Internacional
dels Museus. L’han seguit altres enviaments
per comunicar qüestions cabdals, com ara la
reobertura del Museu, la represa de les activitats i
la inauguració de noves exposicions temporals.
El Museu Nacional continuarà treballant per fer
créixer l’emailing dins l’estratègia de màrqueting
relacional i digital.

Comunicació, Projectes digitals i Màrqueting
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Connectats a l’evolució del sector turístic
en el context de la COVID-19
Com a membre afiliat als principals organismes del sector turístic i com a agent actiu de primer ordre per
al turisme cultural, el Museu Nacional ha fet seguiment de l’evolució del sector durant tot el període de
pandèmia.
Participació i col·laboració en fòrums i accions promogudes pel sector:
Jornada tècnica de l’Agència Catalana de Turisme.
Programa de formació i webinars de Turisme de Barcelona.
Webinars de la Diputació de Barcelona per parlar de la reactivació econòmica del sector
turístic català i fer el seguiment de l’evolució en els mercats de proximitat.
Espai d’anàlisi Hosteltur per treballar el reposicionament de les destinacions urbanes.
Trobades digitals de la plataforma empresarial Directivos&Gerentes.
També s’ha fet seguiment dels organismes internacionals i de les grans plataformes especialitzades en
venda de productes i serveis culturals dels principals mercats internacionals que han analitzat la situació
per oferir perspectives i previsions, proposar accions i plantejar escenaris de recuperació.

El Museu també ha participat en la campanya
internacional «Awakening Weeks», que ha
convidat la gent a ser protagonista del «despertar»
de les ciutats postconfinament, en una iniciativa
impulsada per la plataforma Tiqets per reactivar el
turisme en l’àmbit europeu.

Dins el marc d’ArticketBCN, grup format per sis museus de la ciutat, s’ha vist la necessitat de repensar
l’estratègia. Enguany, que la coordinació del grup ha recaigut en el Museu Nacional, s’han redireccionat
les accions de posicionament i de venda del producte del públic turista al públic de proximitat, de
manera que la plataforma s’ha erigit com a facilitadora entre la ciutat, el públic local i l’art.
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Gestió
d’espais
Tot i la pandèmia, diverses
empreses han confiat en el Museu
per a la realització dels seus
esdeveniments.

El Museu Nacional,
amb les seves sales plenes
d’art, és un espai de
referència per
a la celebració d’una
gran varietat d’actes

Durant el primer trimestre s’han pogut realitzar
vuit esdeveniments de gran format i vuit més
de petit format al Restaurant Òleum.
S’han celebrat sopars de gala per a les
empreses ICM, Seat, Stryker i HP, i actes de
gran repercussió als mitjans de comunicació,
com la gala anual que celebra Mundo
Deportivo, l’aniversari de JoTMBé, la jornada
«Desemmascarem la violència masclista en
temps de COVID-19» de l’Institut Català de
la Salut i el premi al Mèrit Esportiu Català del
Consell Català de l’Esport.

Gala del Mundo Deportivo.

També s’han realitzat cinc rodatges amb
les productores Odin Films, El Inocente
Producciones, TresC, UPCArts i Elástica
Producciones, i s’ha acollit una sessió
fotogràfica de Carlota Guerrero.
A partir del mes de març s’han hagut de
cancel·lar 11 esdeveniments, dels quals pocs
s’han pogut reprogramar a causa del context
sanitari i les limitacions imposades.
Gala «Reconeixement al Mèrit Esportiu
de la Generalitat de Catalunya».

Companyia La Veronal al
Museu Nacional
24, 25 i 26 de juliol
També s’ha col·laborat amb l’ICUB i el Festival
Grec per programar al Museu l’espectacle de
dansa Sonoma, al qual han assistit 500 persones.
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Mitjans de comunicació
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S’han organitzat 7 rodes de premsa i trobades
amb els mitjans de comunicació, una davallada
que s’explica per la irrupció de la pandèmia
que, a mitjans del mes de març, ha paralitzat el
programa d’exposicions i activitats, ha obligat a
tancar el Museu i l’ha col·locat en una situació
d’una magnitud i unes característiques totalment
desconegudes.
En aquest context, l’oficina de premsa, sempre
en línia amb la direcció del Museu, ha treballat per
adoptar amb rapidesa un pla de comunicació de
crisi enfocat a restablir els canals de comunicació,
donar resposta a les necessitats informatives
de la societat i respondre a la gran demanda
d’informació que sol·licitaven els mitjans.
Per una banda, informació i dades sobre el Museu
Nacional en cada moment i a mesura que ha anat
evolucionant el context derivat de la COVID-19 i,
per l’altra, valoracions sobre les repercussions que
la crisi sanitària ha tingut en la institució i el sector
cultural en general, així com també projeccions
de futur. Aquesta demanda d’informació, tant dels
mitjans de Catalunya com de la resta de l’Estat,
ha requerit atenció constant i ha resultat vital per
mantenir actives les connexions amb l’opinió
pública. Davant la impossibilitat de convocar
trobades presencials amb els informadors, s’ha
ofert la màxima disponibilitat i s’han realitzat, per
part del director, més de trenta entrevistes en
profunditat per via telefònica i telemàtica a premsa
escrita, mitjans radiofònics i televisions.
Per fer front a les necessitats comunicatives de
manera eficaç i des dels diversos àmbits, s’ha
creat un gabinet de comunicació de crisi, liderat
pel director i format per la cap de premsa, la
cap de comunicació i la cap de mitjans digitals i
xarxes socials. De manera coordinada s’han ideat
i implementat les accions comunicatives que el
Museu ha portat a terme durant aquests intensos
mesos, entre les quals destaca l’elaboració d’un
pla de comunicació per a la reobertura del dia 10
de juny, amb el director i el president del Museu
Nacional atenent els mitjans de comunicació in situ.

A partir d’aquí, s’ha treballat per recuperar la
normalitat en les comunicacions del programa
d’activitats i per incrementar les trobades
presencials amb els mitjans, sempre respectant
les mesures sanitàries necessàries per garantir la
seguretat de tothom.

Repercussió als mitjans:
4.848 informacions
1.265 reportatges
i notícies a mitjans
impresos
3.323 impactes als
mitjans digitals
76 reportatges i
notícies a la televisió
184 reportatges i
notícies a la ràdio
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Els Públics

El tancament del Museu al públic durant
gairebé tres mesos ha estat la principal
causa que ha frenat la tendència creixent
en el nombre de visitants dels últims anys,
però també les limitacions de mobilitat
aplicades durant els mesos posteriors 		
i les restriccions horàries i de confinament.

S’han rebut

210.465
visitants

un 75 % menys
de públic
respecte al 2019

Accés general a l’edifici i a les sales del Museu
El 2020 s’han comptabilitzat 210.465 persones, de les quals 131.770 han visitat la col·lecció i 78.695
han visitat l’edifici amb entrada gratuïta. En percentatges representen un 63 % els primers, respecte
d’un 37 % els segons.
Atesa la situació, aquest any el públic ha visitat el Museu, principalment, de manera individual o en
petites bombolles de convivència. Les visites en grup han passat de representar el 9 % del total al 4 %,
i en la major part dels casos han estat grups provinent de centres educatius de formació reglada.
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GRATUÏTATS

PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS

El Museu Nacional ha mantingut la política
de gratuïtat per seguir adaptant-se a les
necessitats dels diversos segments de públic,
sent especialment sensible a la vulnerabilitat i a
l’eliminació, tant com es pugui, de les limitacions
econòmiques com a causa de no visitar el Museu.

L’any 2020 ha capgirat totalment la tendència
dels anys anteriors. Si el 2019 es registrava
un 53% de públic estranger, enguany ha estat
del 26% a causa de les limitacions abans
esmentades. De la mateixa manera, el públic local
procedent de la ciutat de Barcelona ha estat del
47 %, la qual cosa ha suposat un augment de 25
punts respecte a l’any anterior.

Així doncs, les entrades gratuïtes han cobert
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). També les
jornades especials o les entrades gratuïtes per
a determinats col·lectius: menors de 16 anys,
majors de 65 anys, persones amb discapacitat,
ensenyants, grups d’estudiants amb reserva i
convenis específics amb entitats socials.

Els visitants procedents de la resta de Catalunya
s’han mantingut en un 23 % (només un punt per
sota de l’any 2019). Igualment, el públic provinent
d’altres comunitats autònomes ha estat molt
similar, del 4 % (en aquest cas, un punt per sobre
respecte a l’any passat), amb persones vingudes
especialment de la Comunitat Valenciana, les
Balears i la Comunitat de Madrid.

Informe complet de les dades

4%

23%
Aquest any
el percentatge
d’entrades gratuïtes
emeses ha augmentat
quatre punts respecte
a l’any passat i s’ha
enfilat fins al 81 %

26%
47%

Barcelona ciutat

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

Assistència de
públic els primers
diumenges de mes:
21.711 visitants

Catalunya

Estat

Estranger

Les TerrassesMirador han rebut
12.632 visitants
Cal tenir en compte que només
s’han pogut obrir al públic durant
el primer trimestre de l’any
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Organització,
RS i
Medi ambient
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Organització
Estratègia i Pla d’Acció 2019-2022/2029
La realitat d’aquest any ha obligat a un redimensionament estratègic. La COVID-19 ha impactat a tot
el món d’una manera transversal, no només en l’àmbit de la salut, sinó també en els àmbits social,
econòmic i emocional.

Primera etapa

3

Segona etapa

1
2

Abans del 13 de març. Primeres passes:

A partir del 13 de març i fins al 10 de juny. Tancament del Museu i confinament del personal. La vinculació:

Tercera etapa

El confinament i el distanciament social han transformat durant tot el 2020 el nostre dia a dia i han
obligat el Museu Nacional a reaccionar. Les accions desenvolupades es poden dividir en tres etapes,
i s’han recollit en els plans de contingència:

A partir del 10 de juny. Retorn cap a la seminormalitat:

Constitució d’un comitè de crisi format pel director, l’administrador i el cap de gestió.
Elaboració d’un llistat amb tot el personal sensible, amb fills menors de 14 anys o amb persones
d’avançada edat al seu càrrec.
Aplicació de mesures per evitar contagis entre els visitants.
Concreció dels serveis mínims necessaris per gestionar el Museu davant d’un eventual tancament.
Reunió amb el comitè de Prevenció de Riscos Laborals.

Elaboració d’un pla de contingència, actualitzat constantment seguint les indicacions del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Aplicació dels serveis mínims.
Revisió de tots els contractes amb empreses externes per tal de garantir, en la mesura del
possible, la seguretat laboral dels treballadors.
Manteniment d’una mínima comunicació interna mitjançant cartes setmanals i
videoconferències.
Aplicació de mesures per no deixar sense servei els usuaris del Museu.
Ampliació de l’oferta de comunicació virtual.
Preparació del Museu, des de finals del mes de maig, per a la reobertura al públic.

Aplicació de les mesures de reobertura recollides als plans de contingència per fer del
Museu un espai confortable i segur.
Definició d’una nova programació d’activitats adreçada al públic local.
Interacció amb la ciutadania. La relació amb l’entorn i la comunitat han esdevingut el
centre de les propostes programades.
Formulació de mesures per aconseguir la màxima rendibilitat econòmica i social.
Recerca de recursos per cobrir els dèficits provocats per la pandèmia.
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Ampliació del Museu
Tot i la situació sanitària, el Museu Nacional ha
mantingut contactes durant l’any 2020 amb
administracions i entitats per tal de posar fil a
l’agulla a l’ampliació del Museu, amb l’horitzó
2029. L’objectiu és apropar a la ciutat un
equipament situat al Parc de Montjuïc i dotar-lo
de més espai per al compliment de les seves
missions, especialment l’extensió del seu relat
a l’art de la postguerra i segona avantguarda a
Catalunya, i poder gaudir d’unes noves sales
d’exposicions temporals polivalents. En una zona
on també hi ha altres equipaments culturals, tot
això hauria de fer possible la creació d’una nova
centralitat cultural a Barcelona.
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Participació en tres
reunions del grup bizot
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 Nacional,
Pepe Serra, a les tres reunions virtuals que
s’han organitzat aquest any des del Grup Bizot,
grup de treball que reuneix periòdicament les
direccions dels museus més rellevants del món,
amb la finalitat de ser un fòrum per debatre
idees, intercanviar experiències, facilitar la cessió
d’obres d’art entre equipaments i comentar les
darreres novetats museístiques.
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Estructuració organitzativa i organigrama
El 2015 es va aprovar, per part del Patronat, un organigrama que ha estat vigent durant cinc anys. El temps
transcorregut ha posat de manifest la necessitat de realitzar certes correccions o ajustaments per adaptar el
funcionament de l’organització a les línies estratègiques aprovades pel mateix Patronat l’any 2019.
L’objectiu és potenciar els programes públics, l’acció comunitària i la comunicació, ben presents a
l’Estratègia 2019-2022/2029, i l’aspecte comercial, amb l’entrada de nous ingressos per pal·liar les
limitacions econòmiques del Museu, agreujades per la situació de pandèmia que estem vivint actualment.
El nou organigrama no ha suposat un increment de pressupost del capítol de recursos humans. Les
noves posicions que han sorgit s’aniran cobrint al llarg del 2021 a partir dels criteris vigents en matèria de
provisió de llocs de treball. Per això s’ha autoritzat la direcció i l’administració del Museu a portar a terme,
amb els ajustaments que corresponguin, totes les actuacions necessàries per a la posada en marxa de la
nova estructura.

Gestió de
personal

Contractació i
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Gestió
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Informàtica i
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Responsabilitat Social
Un museu
compromès

Especial confinament
Un museu
compromès
amb la
societat

Núm. 023
Juny 2020

Després de quasi tres mesos de confinament,
l’equip hem començat a deixar de treballar en
remot per reincorporar-nos progressivament als
nostres llocs de treball. És hora ja de recuperar
poc a poc la normalitat.
Ara bé, degut a les circumstàncies d’emergència
sanitària que ens ha tocat viure, més que mai
es justifica el compromís de responsabilitat
amb el conjunt de la societat i, especialment,
amb l’equip humà del Museu.
Igualment, el Museu en el seu conjunt està
implicat, cadascú de nosaltres des del nostre
àmbit de responsabilitat, en la redefinició del
paper dels centres culturals en la societat a
partir de nous paràmetres de participació.
S’està treballant en nous models i vies de
relació amb els diversos grups d’interès i en les
noves estratègies i relats per estar presents
amb els nostres valors culturals, ètics i socials
en el debat per a una societat millor.

L’equip
del Museu
durant el
confinament

Des del primer moment, els equips que integren

els serveis estratègics han teletreballat, com tam-

bé ho han fet les companyes i companys que s’hi
han sumat de manera voluntària tot i disposar del
permís especial per deures inexcusables.

Reunions a través de plataformes de videoconferències i cartes setmanals trameses des del

Departament de Recursos Humans ens han permès continuar vinculats a la institució.

Hem pogut assegurar la bona marxa del Museu,

reorganitzar la programació, mantenir la relació

© Museu Nacional d’Art de Catalunya. Foto: Marc Vidal

amb els mitjans d’informació, generar nous continguts, comunicar-los i fer accessible el Museu
en línia, alhora que ens preparàvem per a la
reobertura, amb totes les exigències que comporta. Obrir nous canals per estar connectats i
dotar-nos dels equips informàtics necessaris per
teletreballar ha suposat un gran esforç.
Totes aquestes tasques realitzades durant les
setmanes de confinament ens permeten ara tornar a obrir el Museu en les millors condicions,
però amb molta pena per la pèrdua de l’Esther
i el Jordi.

© Museu Nacional d’Art de Catalunya. Foto: Marc Vidal

Butlletí de RS especial sobre la COVID-19.

Sistema de Gestió Responsabilitat Social: IQNet SR10
Arran de les circumstàncies provocades per la pandèmia, que han comportat un període de tancament
de les instal·lacions, el confinament del personal i la implantació del teletreball, els projectes i objectius
a l’entorn de la responsabilitat social s’han vist alterats i, en alguns casos, ni tan sols s’ha pogut iniciar
el procés de treball que hi havia previst.
Malgrat els factors en contra, el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha seguit desenvolupant el sistema
de gestió basat en la responsabilitat social (RS), entesa com la integració conceptual de la dimensió
del coneixement, la dimensió econòmica i la dimensió ambiental en un únic model de gestió que
reflecteixi el compromís de relació amb els seus grups d’interès i la comunitat.
Les auditories anuals marquen tant els punts forts com les deficiències en la implantació del sistema,
i indiquen els aspectes a millorar per posar a punt l’RS com a mètode de planificació i avaluació amb
indicadors de totes les accions realitzades o programades.

MEMÒRIA2020

Seguiment de les accions, 						
els objectius i els projectes del 2020
Les accions més destacables de l’actual revisió, seguint les recomanacions de les auditories internes
i externes de renovació de les certificacions IQNet SR10, han estat tractades com a objectius i millores
d’aquest any.
Accions associades a la responsabilitat social (inclosa la gestió ambiental)
Equip humà: per situar-lo al centre de la gestió. S’ha demanat la participació per elaborar el Pla de
Formació i s’han complert les necessitats registrades.
Accessibilitat: s’ha seguit treballant en matèria de sostenibilitat i accessibilitat, un dels temes
fonamentals de l’Estratègia 2019-2022/2029. En general, s’està avançant segons la previsió: s’ha
elaborat el document base per desenvolupar l’accessibilitat universal, s’han realitzat presentacions del
projecte als caps d’àrea i s’ha començat a treballar en diverses taules sectorials.
Projecte ARTIS-POCTEFA: des del novembre del 2018, el Museu Nacional participa de manera
col·legiada en el projecte ARTIS (Art per la inclusió social), subvencionat per la Comunitat Europea dins
del Programa POCTEFA-Interreg per la cooperació territorial entre els territoris de la frontera pirinenca.
Aquests recursos s’han de dedicar al pla d’accessibilitat i inclusió presentat, que ha de facilitar l’accés
al Museu dels visitants amb alguna discapacitat sensorial. Les propostes que es desenvoluparan dins
el projecte a partir del 2021 són:
Dotació de bucles magnètics als taulells de venda d’entrades, a informació, a l’accés a
oficines i a la Biblioteca, per tal de garantir una comunicació nítida entre el personal d’atenció
al públic i les persones que pateixen baixa audició.
Desenvolupament de recursos tàctils inclusius que garanteixin l’accés a la història i
l’arquitectura del Palau Nacional a un ampli ventall de públic amb problemes de visió, des del
públic familiar fins al públic adult, i que es concretarà en la producció d’una motxilla didàctica i
una maqueta tàctil de l’edifici.
Desenvolupament de continguts i de recursos tàctils inclusius en forma de taules tàctils i
d’itineraris en suport beacon que garanteixin l’accés sensorial a les col·leccions del Museu
de manera autònoma a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat.
Adaptació del web del Museu per a persones invidents o amb baixa visió.
Disseny de fullets d’accessibilitat i pantalles informatives.
Difusió dels models de RS: s’ha fomentat el coneixement i l’aplicació dels models de responsabilitat
social, s’ha explicat el projecte a tot el personal per departaments i se n’ha promogut la implicació
amb els objectius 2019-2020.
Diàlegs amb els grups d’interès: s’ha repensat el format dels diàlegs, la metodologia i el registre
per tal que s’adeqüin a la realitat actual dels grups d’interès i del Museu, i a la feina de coordinació,
cooperació i cocreació que es realitza amb diversos d’aquests grups.
Consolidació del model de contractació responsable: s’ha tancat el protocol intern i la
implantació del programa e-coordina per al compliment de la coordinació d’activitats empresarials
(CAE) i l’homologació de proveïdors. La proposta és procedir per etapes al llarg del 2019 i el 2020 fins
a la seva total implantació.
Plans de contingència per a la COVID-19: s’han pres mesures de protecció i organització de les
condicions de treball i de visita posteriors al confinament.
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Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Tant el document Estratègia 2019-2022/2029
com els objectius de responsabilitat social
tenen com a referència els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda
2030. Aquesta agenda és integral i
multidimensional —referida a les tres dimensions
del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la
social i l’ambiental)—, d’aplicació universal, i es

Certificació 		
Biosphere 2020
El Museu Nacional ha estat una de les 50
primeres empreses turístiques a obtenir el
distintiu Biosphere, segell de qualitat que
regula les bones pràctiques i el compromís
per crear un nou model de turisme
sostenible. El 2020 s’ha passat amb èxit
l’auditoria i s’ha renovat el distintiu.

desplega mitjançant un sistema de 17 objectius
de desenvolupament sostenible, a través dels
quals es proposa abordar els grans reptes globals,
des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic
fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la
pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou
diferents metes, en total 169, que contribueixen al
compliment de l’objectiu.
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Medi ambient
La manca d’activitat, esdeveniments i ocupació per les mesures de prevenció de la COVID-19 ha generat
uns indicadors mediambientals molt diferents als d’anys anteriors: s’ha reduït un 43 % el consum d’aigua i
ha augmentat la segregació de residus, que ha passat del 39 % al 58 %.
L’any 2020, a més, s’han complert deu anys de l’assoliment de les certificacions ISO 14.001 i EMAS. Una
dècada amb contínues millores ambientals en què s’ha aconseguit una reducció del 42 % en el consum
d’electricitat, del 48 % de gas i del 45 % d’aigua.
D’altra banda, s’ha refermat el compromís amb la sostenibilitat contractant electricitat 100 % renovable
amb certificació d’origen, pública i de proximitat. Mitjançant l’acord amb la comercialitzadora Barcelona
Energia, s’ha apostat per la transició energètica cap a un model lliure de combustibles fòssils. A partir
de l’1 de desembre, i durant un any prorrogable, el Museu rebrà més de 6 GWh d’electricitat, estalviant,
així,1.280 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
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Xarxa de Museus
d’Art de Catalunya
Tot i les dificultats provocades per la COVID-19, s’ha continuat treballant per facilitar
préstecs i dipòsits entre els museus que integren la XMAC, acompanyar la redacció
d’una política d’adquisicions unificada, i impulsar projectes i activitats d’interès comú.

Comissió de feminismes
i identitat
En els darrers temps, el debat en matèria de
gènere, feminismes i identitat ha entrar amb
força en l’àmbit museístic. S’ha fet evident la
necessitat d’oferir formació als professionals
per poder abordar aquesta qüestió i
persisteix la invisibilitat de les dones artistes
en els discursos expositius de la major part
de museus. Per fer front a aquesta situació, la
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya (XMAC)
ha creat una comissió específica per tractar
aquest assumpte, entenent que en centres
oberts al públic i preocupats per la dimensió
social de la tasca museística s’ha de vetllar
per construir i actualitzar aquesta mirada.
S’ha iniciat l’elaboració d’un cens amb les
dones artistes presents en les col·leccions
dels museus que integren la Xarxa.
L’objectiu és que, en un futur, aquest
permeti elaborar diverses anàlisis per donar
més visibilitat a les dones creadores, amb
més presència a les col·leccions, un major
protagonisme en les programacions i una
millora de la documentació existent, a més
de repensar les polítiques d’adquisicions en
aquesta direcció.

Comissariats en línia
Enguany s’ha obert un nou espai de difusió digital
on difondre les col·leccions de tots els museus i poder
construir lectures múltiples a partir de la totalitat dels
fons d’art que integren la XMAC.
Aquestes primeres propostes han estat:
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«Els museus en temps de post-COVID-19»

S’ha organitzat un cicle de tres debats en línia per reflexionar conjuntament sobre el paper dels
museus davant la nova situació generada per la pandèmia.
Les temàtiques abordades han estat les següents:
Els museus a Catalunya post-COVID-19: cap al museu social. Reptes i propostes de futur (amb
la participació de Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya)
El museu virtual, el nou paradigma: de l’objectiu a la realitat
Museus i economia versus museus i societat: de la lògica turística a la lògica social

Museus i universitats
Tot i les limitacions del context, s’han celebrat dues trobades telemàtiques entre la XMAC i grups de
recerca universitaris per tal de trobar fórmules de col·laboració, realitzar accions conjuntes i promoure
la investigació vinculada a les col·leccions que formen part de la Xarxa.
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Memòria econòmica
INGRESSOS
1. Aportacions administracions
2. Ingressos propis no financers

12.493.072
697.796

Entrada taquilla

341.111

Lloguer espais

129.910

Altres vendes

96.088

Concessions

130.688

3. Patrocinis

751.558

En metàl·lic

645.842

En espècies

105.717

Total ingressos corrents
4. Ingressos per a operacions financeres i de capital

13.942.427
461.600

5. Finançament afectat per inversions en exercicis següents

TOTAL INGRESSOS

14.404.027

DESPESA
1. Despesa de personal

6.224.420

2. Despesa estructural sense personal

7.054.574

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

TOTAL DESPESES

484.284
18.560
13.781.838
339.036

14.120.874

L’impacte de la crisi sanitària sobre els ingressos propis ha suposat una caiguda de la ràtio
d’autofinançament fins al 10 %, lluny del nivell habitual dels últims anys, que generalment oscil·lava a
l’entorn del 30 %. La forta caiguda dels ingressos propis (-81 %) provocada per la crisi de la COVID-19
s’ha vist compensada per l’esforç de les administracions consorciades i de les partides de patrocini.
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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

6

590.000

130.000

720.000

Empreses
col·laboradores

6

50.000

8.866

58.866

Mitjans de comunicació

11

555.000

555.000

Altres

1

342

Total

24

640.342

342
693.866

1.334.208

Aquesta informació fa referència als convenis de patrocini signats o vigents el 2020. Les aportacions
poden ser rebudes en aquest o en futurs exercicis.
La pandèmia ha reduït de manera molt notòria el funcionament del Museu. En aquestes
circumstàncies s’agraeix encara més el suport i la confiança de les empreses patrocinadores.

Convenis de patrocini signats o vigents el 2020:
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Patrocini

Aquest any
més que mai,
gràcies pel
suport!

Amb la cultura ens en sortirem molt millor
Mestre de Taüll. Absis de Sant Climent de Taüll. Detall, cap a 1123

Mecenes

Benefactors

Protectors

Col·laboradors

Mitjans de comunicació

Consorci integrat per

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

Memòria 2020 dels Amics
del Museu Nacional

Els Amics del Museu Nacional han mantingut, més que mai, la voluntat i les ganes
de seguir donant suport al nostre patrimoni. Per fer-ho, han explorat noves eines digitals
per adaptar-se a les circumstàncies variables i mantenir un programa d’activitats
complet i de qualitat.
Tot i les situacions adverses viscudes aquest
any, 2.933 persones han seguit apostant per la
cultura, el patrimoni i el Museu com a membres
dels Amics del Museu Nacional.

#AmicsMuseuNacional

L’any 2020 s’han registrat
343 nous Amics

S’han ofert 27 activitats
a 145 grups, amb un
total de 2.705 assistents
El nou programa
d’activitats s’ha estrenat
amb 19 activitats i ha
comptabilitzat 596
inscripcions

Nou programa
d’activitats en línia
Els Amics del Museu han aprofitat els avantatges
que ofereix la tecnologia amb la creació d’un
programa d’activitats en format virtual i obert
a tothom. Tot i que s’han mantingut les visites
presencials exclusives per als Amics i Amigues
que s’ofereixen regularment, el nou projecte
digital ha permès pal·liar la caiguda d’activitats
presencials a causa del confinament i les
posteriors restriccions.
A més, aquest any s’ha creat un nou
canal de YouTube, una nova eina
per continuar la tasca de difusió de la
col·lecció del Museu i del patrimoni català.
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Presentación
del director
Presentamos, un año más, la Memoria anual del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Este tipo de documentos
nos lleva, habitualmente, a hacer un balance comparativo
con años anteriores. Este año no es pertinente hacerlo.
Durante el 2020 hemos convivido con unas circunstancias
impuestas por la crisis sanitaria que han marcado la
actividad del Museo y la afluencia de público.
Ha sido un año muy peculiar, pero, a pesar de las
dificultades, la pandemia no nos ha detenido en nuestro
compromiso con la sociedad. Tres meses de cierre al
público, que no significa cierre del Museo, y una situación
de siete meses de confinamiento parcial no han impedido
llevar a cabo un conjunto de programas que consideramos
que debe ser valorado, no solo desde un punto de vista
cuantitativo, sino también apreciando el esfuerzo, la ilusión y
el trabajo de todas las personas que lo han hecho posible.
Es justo, pues, aprovechar estas líneas para agradecer la
labor de los equipos del Museo y de las empresas
colaboradoras, que, presencialmente o de forma remota,
han trabajado para revertir una situación difícil.
Hay que destacar que se han planteado acciones alrededor
de los colectivos más afectados por la pandemia:
«RecuperART-19», programa dedicado al bienestar
emocional de los profesionales del sector sanitario,
especialmente vulnerable a causa de la presión a la que se
ha visto sometido; y «El Museo va de visita. Respirar
cuadros», que ha acercado el arte de Montjuïc a residencias
de ancianos de Barcelona para mejorar la situación de
aislamiento físico y emocional de sus residentes.
Los criterios de responsabilidad social y medioambientales
se han mantenido bien presentes. El Museo ha renovado el
distintivo Biosphere, sello de calidad para crear un nuevo
modelo de turismo sostenible; se ha conseguido ahorrar
1280 toneladas de emisiones de CO2 gracias a la
contratación de electricidad 100% renovable; y se han
realizado las primeras acciones del programa europeo de
cooperación territorial ARTIS-POCTEFA para facilitar el
acceso de los visitantes con discapacidad sensorial.
Una de las mejores noticias de este año ha sido el ingreso
de 301 nuevas obras, especialmente del periodo del arte
de la posguerra y la segunda vanguardia, y los depósitos en
el campo de la fotografía que ha realizado la Generalitat de
Catalunya. Se han intervenido 649 obras y se han
seguido llevando a cabo estudios de gran importancia,
como los recogidos en la publicación Isidre Nonell.
Visiones desde los márgenes. También se ha trabajado

para ampliar la colección en línea hasta los
25 000 registros consultables, y se han integrado más de
200 obras del Museo en el programa internacional «The
Watercolour World», que tiene como objetivo crear la
mayor colección prefotográfica en línea del mundo. El
Centre de Recerca i Coneixement (CREC) también se ha
incorporado a un amplio abanico de plataformas para
facilitar la consulta de documentos en formato digital.
A pesar de las circunstancias, la generación de
conocimiento y la función educativa se han mantenido
como uno de los ejes estratégicos del Museo. Se ha
iniciado la reformulación del programa educativo en diálogo
con las escuelas y otras entidades de la comunidad, y se
ha dado respuesta a la demanda de la sociedad, pasando
a formatos en línea gran parte de las actividades de
programas públicos.
Este año se han podido visitar dos exposiciones temporales
y una intervención de artista, programadas en las salas del
Museo para aportar nuevas visiones de la colección.
Diálogos intrusos. Todo es presente, en colaboración
con la Fundació Suñol, ha permitido el diálogo entre obras
contemporáneas y piezas del Museo; Son. Huellas y
figuraciones en las Valls d’Àneu. Una intervención de
oriol vilapuig ha hecho posible la interlocución entre la
colección de arte románico y varios elementos del
patrimonio y la naturaleza de las Valls d’Àneu; y se ha
prorrogado Anudar el espacio. Donación Aurèlia
Muñoz, muestra programada a partir de una donación de
la familia de la artista.
Quiero finalizar este resumen dando valor al entusiasmo y
dedicación que Miquel Roca Junyent ha demostrado durante
los nueve años que ha ocupado la presidencia del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Ahora que deja este cargo por
motivos personales, es obligado agradecer su trabajo al
frente de esta institución, que ha permitido al Museo trabajar
con total libertad y cuya contribución ha sido fundamental en
este proyecto y en su despliegue en el conjunto de la
sociedad, así como a establecer las bases para la futura
ampliación del Museo. A partir de ahora recaerá sobre Joan
Oliveras i Bagués la responsabilidad de presidir el órgano de
gobierno que debe velar por el buen funcionamiento de este
museo público con una colección excepcional que pretende
conectar a la ciudadanía con el arte.

Pepe Serra Villalba
Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

MEMÒRIA2020

Director’s
Presentation
Once again, we present the Annual Report of the Museu
Nacional d’Art de Catalunya. A document of this kind
usually results in us making a comparative assessment
with previous years. This year this does not apply.
Throughout 2020 we have lived through situations
imposed by the health crisis which have defined the
activity of the Museum and its influx of visitors.
It has been a very strange year, but despite the difficulties,
the pandemic has not interrupted our commitment to
society. Three months of being closed to the public – while
those inside the Museum worked on – and seven months
of partial lockdown have not prevented us from
implementing a range of programmes that we believe
should be assessed, not just from a quantitative
perspective, but through an appreciation of the effort,
enthusiasm and hard work of everyone involved.
Therefore, it is only fair that we should use this report to
thank the work of the Museum’s teams and collaborating
companies. Whether in person or remotely, they have all
worked to reverse a difficult situation.
It is worth noting that actions have been carried out with
groups most affected by the pandemic:
“RecuperART-19”, a programme dedicated to the
emotional well-being of health professionals, who are
particularly vulnerable due to the pressure they have been
under; and “The Museum is visiting. Breathe
paintings”, which has brought the art of Montjuïc closer
to nursing homes in Barcelona, to help alleviate the
physical and emotional isolation of their residents.
Social and environmental responsibilities have also been
acknowledged. The Museum has renewed its Biosphere
certificate, a quality seal which aims to create a new model
of sustainable tourism; a saving of 1,280 tonnes of CO2
emissions has been achieved thanks to the contracting of
100% renewable electricity; and the initial actions detailed
in the European territorial cooperation programme ARTISPOCTEFA have been carried out to facilitate access for
visitors with sensory disabilities.
Among the best news this year is the arrival of 301 new
works, particularly from the post-war and second avantgarde art period, and the photographic works loaned by
the Generalitat de Catalunya. Work has been carried
out on 649 pieces of art and hugely important studies
have continued, such as those included in the publication
Isidre Nonell. Visions from the Margins. Work has also

been done to expand the online collection to
25,000 searchable records, and more than 200 works
from the Museum have been incorporated into the
international programme “The Watercolour World”, which
aims to create the world’s largest online pre-photographic
collection. The Centre de Recerca i Coneixement (CREC)
has also joined a wide range of platforms to facilitate the
consultation of documents in digital format.
Despite the circumstances, the generation of knowledge
and educational function have remained as one of the
strategic axes of the Museum. The reformulation of our
educational programme has begun, through dialogue with
schools and other community entities, and we have
responded to society’s demands by moving many of the
activities of public programmes online.
This year we have been able to welcome two temporary
exhibitions and an artist’s intervention, shown in the rooms
of the Museum, which have offered a new vision of the
Museum’s collection. Intrusive Dialogues. Everything is
Present, in collaboration with Fundació Suñol, has enabled
a dialogue between contemporary works and pieces from
the Museum. Son. Imprints and figurations in Valls
d’Àneu. An intervention by oriol vilapuig has prompted
a dialogue between the collection of Romanesque art and
various elements of the heritage and nature of Valls d’Àneu.
Knotting the Space. Aurèlia Muñoz Donation was also
extended, an exhibition made possible through a donation
from the artist’s family.
I would like to end this summary by acknowledging the
enthusiasm and dedication that Miquel Roca Junyent has
shown during the nine years he has held the presidency of
the Museu Nacional d’Art de Catalunya. Now that he is
leaving the post for personal reasons, we must take this
opportunity to thank him for his hard work at the head of
this institution. He has allowed the Museum to work with
complete freedom and his contribution has been
fundamental in this project and in its rollout in society as a
whole; he has laid the foundations for the future expansion
of the Museum. From now on, Joan Oliveras i Bagués will
preside over the governing body, ensuring the smooth
running of this public museum, with an exceptional
collection that aims to connect citizens with art.

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
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Filmoteca de Catalunya
Fundació Joan Miró, Barcelona
L’Auditori de Barcelona
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona
Museu d’Art Hyacinthe Rigaud, Perpinyà
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu del Disseny de Barcelona
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona
Museu Marítim de Barcelona
Museu Picasso, Barcelona
Museus d’Esplugues
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya
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ENTITATS, ORGANISMES I COMISSIONS LOCALS
Acceslab Mònica Surís
ActivaMent
Agència Catalana de Patrimoni, Generalitat de Catalunya
Apropa Cultura
Aspace Badalona i Aspace Poblenou
CECAS
Centre d’acollida Assis
Colectivo Caiser
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
Escola Àgora
Escola Anna Ravell
Escola Baixeres
Escola Dolors Monserdà-Santapau
Escola Frederic Mistral
Escola Joan Pelegrí
Escola La Maquinista
Escola Lavínia
Escola del Mar
Escola Nausica
Escola Octavio Paz
Escola Reina Violant

Escola Sant Josep Oriol
Fundació Catalònia
Fundació Friends
Fundació Migrastudium
Globus Vermell
Hèlia Dones
Hospital de la Vall d’Hebron
Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
Institut Català de la Salut, Generalitat de Catalunya
Institut de Cultura de Barcelona
Institut del Teatre. Gemma Reguant
48H Open House Barcelona
Plataforma Vértices
Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell
Residències Municipals de Barcelona: Fort Pienc, Josep Miracle,
Layret i l’Onada/Parc Guinardó
Sala d’Art Jove
S.P.E. Kirikú
Unitat psiquiàtrica penitenciària de Catalunya del Parc Sanitari de
Sant Joan de Déu
Universitat Autònoma de Barcelona

