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MEMÒRIA 2016

PRESENTACIÓ
La programació expositiva de 2016 ha estat marcada per
dues extraordinàries col·laboracions amb grans museus,
que han resultat en el cocomissariat i la presentació de
les exposicions Picasso romànic, amb el Musée national
Picasso-Paris i El Divino Morales, amb el Museo del Prado i
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
L’ exposició Picasso romànic ha estat una ocasió
excepcional per poder contemplar 40 obres picassianes,
procedents del museu parisenc, en diàleg amb la col·lecció
de romànic, art pel qual l’artista sentia una atracció
manifesta. S’ha rememorat, així mateix, la visita que Picasso
va fer al museu l’any 1934. L’exposició El Divino Morales ha
donat a conèixer aquest artista representatiu de la pintura
hispana del segle xvi, la majoria de les obres del qual mai no
s’havien vist a Barcelona. Ha itinerat a tres ciutats i demostra
el bon pols de la col·laboració amb els principals museus de
l’Estat espanyol.
El museu ha seguit desenvolupant la línia de treball de
redescobriment d’artistes catalans, enguany amb la
mostra de la pintora modernista Lluïsa Vidal. A través d’una
intervenció dins les sales d’art modern, s’han exposat les
ombres xineses dissenyades per Ramon Casas per al cafè
d’Els Quatre Gats, una faceta desconeguda de l’artista.
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La col·lecció ha viscut un increment molt notable. Per una
banda, s’ha mostrat en exposició la donació feta el 2015
de les obres de la col·lecció Gallardo, la més important

que ha rebut mai el museu en art medieval. Per diverses
vies –compra, donació, llegats, dipòsits– destaquem, entre
d’altres, les adquisicions d’obra de Ramon Calsina, Joan
Ponç, Joaquim Mir, Àngels Planells, Remedios Varo, Albert
Ràfols-Casamada; fotografies de Pere Formiguera, Colita,
Joan Fontcuberta i Joana Biarnés; peces de la Joieria
Roca, i cartells del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Des d’aquí el nostre profund agraïment a la generositat dels
artistes, les empreses i els particulars, així com a l’acció de
compra de la Generalitat de Catalunya. Aquest esforç palesa
el compromís col·lectiu per a la preservació i l’enriquiment
del patrimoni del país.
Esment específic mereix l’actuació desenvolupada en l’àmbit
de la fotografia, que és un dels eixos estratègics de la
col·lecció. S’ha incrementat la presència de la fotografia dins el
recorregut museogràfic a les sales, s’ha treballat a les diverses
comissions el Pla Nacional de Fotografia, i s’ha incrementat el
fons fotogràfic a què fèiem referència al punt anterior, fruit de
donacions i de la compra via el Pla Nacional. I s’ha celebrat
una mostra monogràfica de la fotògrafa alemanya Marianne
Breslauer, instal·lada dins els espais d’art modern.
Quant a la preservació, estudi i difusió del patrimoni,
destaquem l’inici de la restauració d’El violinista de Pablo
Gargallo, gràcies a una campanya de micromecenatge
impulsada pels Amics del museu. La celebració del
Congrés Internacional de Joieria ha congregat estudiosos
de tot el món.

La col·laboració entre les institucions del país és un dels
principals objectius de la Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya, liderada pel Museu Nacional. En aquest sentit, el
museu ha incrementat enormement la política de préstecs
i dipòsits d’obres, com ha estat el cas amb els Museus de
Sitges, amb motiu de l’Any dedicat a Ramon Casas, i s’ha
col·laborat en la configuració del nou discurs del Museu de
la Garrotxa. S’han prestat un total de 159 obres a
14 institucions.
El projecte educatiu de més rellevància al museu, i que ha
finalitzat el 2016, ha estat el Projecte Tàndem amb l’Escola
Miquel Bleach, de Sants-Montjuïc. Durant un període de
tres anys, aquest projecte entre el museu i l’escola, que
ha comptat amb el suport de la Fundació Catalunya-La
Pedrera, ha suposat per a l’escola un canvi metodològic i de
transformació que el va fer mereixedor del Premi Ciutat de
Barcelona d’Educació 2015.
Les activitats del museu han acollit múltiples disciplines
artístiques. Destaquem la participació al Saló del Còmic i la
mostra de Garcia/Olivares, guanyadors del Premio Nacional
del Cómic 2015. El dissenyador America Sanchez ha aportat
la seva mirada contemporània a l’art romànic a la mostra
amb els retrats que ha anat fent durant 25 anys en les seves
visites al museu.
Pel que fa a la projecció internacional, a més de la
participació amb préstec d’obra a exposicions de centres de
referència com el Centre Georges Pompidou, el

Palazzo dei Diamanti de Ferrara, el Castell de Praga o el
Museu de Wiesbaden, destaca l’organització de l’exposició
Gaudí: Barcelona 1900, amb un gran nombre d’obres
modernistes del museu i que itinerarà durant dos anys a
les ciutats brasileres de Florianópolis, Sao Paulo i Rio de
Janeiro. I per invitació de la Chinese Museums Association,
s’ha fet la presentació dels projectes digitals del museu a les
ciutats de Chengdu, Shanghai i Wuhan.
En l’àmbit digital, s’ha incorporat la tecnologia beacons a
les sales d’art modern per oferir més elements interpretatius
i visuals als visitant, s’ha propiciat la creació de més d’un
centenar d’itineraris virtuals de la col·lecció fets pels propis
visitants a través de l’app participativa Unique Visitors i s’han
posat en marxa les noves audioguies multimèdia del museu.
En RS (Responsabilitat Social), l’actuació ha anat seguint les
línies del document d’objectius 2016-2017. S’ha avançat en
el sistema de treball per projectes i la compra responsable.
S’ha progressat en l’estalvi energètic i la segregació de
residus i s’han fixat les bases argumentals que donen al
projecte d’accessibilitat universal el valor de pilar estratègic
per als propers cinc anys.

Informació més exhaustiva i taules estadístiques al web: www.museunacional.cat
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COL·LECCIÓ
Les sales del museu són vives i les anem renovant
amb noves lectures i obres que permetin copsar
el context social, històric i artístic, i que destaquin
les connexions internacionals dels artistes i els
moviments de Barcelona i Catalunya.

INCREMENTS
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Ramon Calsina

Joan Ponç

El pianista. Cap a
1940-1960
Oli sobre tela
Llegat de Manuel
Maria Bosch Puig,
2016

Composició, 1948
Pintura acrílica
sobre paper
Llegat de Manuel
Maria Bosch Puig,
2016

Vitrall dissenyat per
Joaquim Mir
La Mare de Déu quan
era xiqueta, 1910-1913
Vidre americà pintat
a la grisalla; bastidor i
verguerons de ferro
Vidrer: Rigalt, Granell i
Cia. Barcelona
Donació de Rosa Maria
Trinxet Espinal, 2016

Remedios Varo
Accidentalitat de la dona –
Violència. Cap a 1932-1936
Oli sobre cartró
Donació de «Maria Rosa
Fernández Palau en memòria
del seu marit, Jaume
Cassañes», 2016

Àngel Planells
La dona impúdica,
1933
Oli sobre tela
Donació de «Maria
Rosa Fernández
Palau en memòria
del seu marit, Jaume
Cassañes», 2016

Ramon Casas
Ombres xineses
dissenyades per les
funcions de Teatre
d’Ombres a Els Quatre
Gats. Cap a 1897-1898
Cartró amb engranatge
i filferro
Dipòsit de Pere
Jiménez-Meifrén
Caralps
7

J. Roca
Fermall. Anterior a
1932
Or, coralls i
diamants
Dipòsit de J. Roca
Joyero, 2016

Escultura de Josep
Granyer
Cantaora. Cap a
1930
Bronze i laca urushi
Donació de Josep
Maria Ribot, 2016

Ingrés de cinc obres del fons històric del PSUC
El PSUC i ICV han fet donació d’un conjunt de cinc
obres sobre paper de Ràfols-Casamada, Maria Girona,
Josep Maria Subirachs, Josep Guinovart i Francesc
Todó. Totes elles van ser realitzades en el marc de
la lluita antifranquista i la clandestinitat, i reforcen la
col·lecció d’art de la segona meitat del segle xx.
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RESTAURACIONS
S’han restaurat, entre d’altres, algunes de les
obres de Ramon Casas i d’El Divino Morales
per poder ser exposades, i s’ha començat
a treballar en l’exposició dedicada a Ismael
Smith, prevista per al 2017.

Salvem el Violinista

[ Article al blog ]

La incompatibilitat entre l’ànima de fusta
i la coberta de plom del Violinista de
Pablo Gargallo, ha provocat importants
alteracions en l’escultura. Els estudis
han permès bastir una proposta de
restauració complexa i costosa, que
s’està duent a terme gràcies a la
campanya de micromecenatge Salvem
el violinista, organitzada pels Amics del
Museu Nacional.

blog.museunacional.cat/
recuperem-el-violinista1/
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INTERVENCIONS A SALES

Ramon Casas i les ombres xineses
d’Els Quatre Gats. Bohèmia i
imaginari popular
30 de juny de 2016 – 19 de febrer
de 2017

Nova sala dedicada al miserabilisme i la
pintura negra
Des del 12 de maig
S’ha creat una nova sala on es recullen obres
del romanticisme, el simbolisme i fins a les
avantguardes, on es representa el folklorisme
banal, conegut com “espanyolada”, i la pintura
negra de la bohèmia i el miserabilisme, amb
un especial interès en un dels artistes més
representatius: Isidre Nonell.
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Nova presentació d’obres de
Miquel Blay
Des del 15 de desembre
Junt a les escultures Els primers
freds i Perseguint la il·lusió,
que ja hi eren exposades, s’ha
afegit una selecció de dibuixos,
fotografies i una revista de la
biblioteca per fer una petita
intervenció en motiu del 150è
aniversari del naixement de
l’escultor olotí.

L’ingrés original, rar i singular d’11
ombres xineses dibuixades per Ramon
Casas, i retallades i mecanitzades per
Josep Meifrèn, han enriquit recentment
els fons del Museu Nacional gràcies al
dipòsit de Pere Jiménez-Meifrén Caralps.
Amb motiu de l’Any Ramon Casas, el
museu ha presentat una intervenció a les
sales d’art modern per mostrar aquest
conjunt únic en el seu gènere i que ha tret
a la llum un interessant conjunt d’obra
gràfica inèdit.
[ Article al blog ]
blog.museunacional.cat/ramon-casas-i-lesombres-xineses-dels-quatre-gats-bohemiai-imaginari-popular/

PRÉSTECS
Amb la participació d’obres del Museu Nacional en
exposicions d’arreu del món, no només donem a conèixer
el patrimoni i el fem accessible, sinó que augmentem la
projecció internacional del museu.
• En el marc de l’Any Ramon Casas, el museu ha cocomissariat Ramon Casas, la modernitat anhelada, al
Museu de Maricel de Sitges. Aquesta exposició ha
presentat unes 200 obres, moltes de les quals pertanyen a
la col·lecció del museu.
• El museu ha coorganitzat al Palacio de Carlos V de
l’Alhambra, Temps de somni: Andalusia a l’imaginari de
Fortuny, una exposició que inclou una nombrosa selecció
de pintures i dibuixos del Museu Nacional.
• Un conjunt representatiu de la col·lecció modernista ha
viatjat al Brasil per participar a l’exposició Gaudí: Barcelona
1900, que s’ha pogut veure a la Fundaçao Catarinense
de Cultura de Florianópolis, a l’Instituto Tomie Ohtake de
Sao Paulo i al Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro.
• El Museu Nacional ha col·laborat amb el préstec d’obres
a les dues principals exposicions del 150è aniversari del
naixement de l’escultor Miquel Blay: Miquel Blay,
sentiment olotí, al Museu de la
stec
en pré
t
a
Garrotxa, i Miquel Blay, el camí de
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EXPOSICIONS

17 de març – 3 de juliol
Un dels fets més destacats de l’any ha estat l’ingrés de 20
obres mestres als fons medievals, una de les donacions
més importants en la història del Museu Nacional. El 2017
aquestes obres s’integraran a les sales de la col·lecció.
12.249 visites.

[ Vídeo ]
vimeo.com/159200113
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17 de juny – 25 de setembre

15.567

visites

Exposició dedicada a Luis de Morales, dit El Divino, una
de les personalitats més originals i representatives del
Renaixement espanyol del segle xvi. L’exposició ha estat
organitzada conjuntament amb el Museo Nacional del
Prado i el Museo de Bellas Artes de Bilbao, i ha itinerat a
les tres seus.
[ Article al blog ]
blog.museunacional.cat/sobre-lexposicioel-divino-morales/

Roda de premsa de l’exposició. D’esquerra
a dreta: Miguel Zugaza, director del Museo
Nacional del Prado, Pepe Serra, director
del Museu Nacional, i Leticia Ruiz, cap del
Departament de Pintura Espanyola del
Renaixement del Museo Nacional del Prado.
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Lluïsa Vidal

AF_Cartell_LluïsaVidal.pdf

1

13/9/16

15:58

Pintora del modernisme

23 de setembre de 2016 – 15 de gener de 2017
La mostra ha revalorat la figura de Lluïsa Vidal (1876-1918),
una dona artista en un món d’homes, que va formar part de
la generació jove dels modernistes catalans.
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[ Article al blog ]
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blog.museunacional.cat/lluisa-vidal-unadona-artista-en-un-mon-dhomes/

1

20/10/16
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MARIANNE
BRESLAUER
FOTOGRAFIES 1927-1938

Marianne Breslauer. Fotògrafa (autoretrat). Berlin, 1933. © Marianne Breslauer / Fotostiftung Schweiz, Winterthur DL: B 22334 -2016

AF_Cartell_MarianneBreslauer.pdf

27 d’octubre de 2016 – 29 de gener de 2017
Per primera vegada al nostre país, s’ha pogut veure l’obra de Marianne Breslauer
(1909-2001), fotògrafa alemanya de l’anomenada “nova fotografia”. L’exposició
ha reunit la majoria de les fotografies que va fer la primavera de 1933, durant
un viatge per Espanya i Andorra. Pel seu origen jueu i en el context del règim
Nacionalsocialista, gairebé cap d’aquestes instantànies es va poder publicar.
41.899 visites.

Mostra a les sales d’art modern
27 octubre 2016 – 29 gener 2017

[ Article al blog ]
blog.museunacional.cat/lesfotografies-de-marianne-breslauerdel-viatge-al-nostre-pais-el-1933/
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17 de novembre de 2016 – 26 de
febrer de 2017
Pablo Picasso va visitar aquest
museu el setembre de 1934, poc
abans de ser inaugurat amb el nom
de Museu d’Art de Catalunya, i va
quedar captivat per la col·lecció d’art
romànic. L’exposició ha comptat
amb unes 40 obres procedents del
Musée national Picasso de París i s’ha
desplegat a les sales d’art romànic
per copsar les possibles afinitats que
es poden establir entre elles.

88.971

16

visites
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INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES SOBRE LA COL·LECCIÓ
EducArt, situat en un lateral de la Sala Oval, s’ha consolidat
com un espai dinàmic i de creació contemporània, obert a
les mirades que artistes, creadors, educadors i públic fan
sobre el museu i la seva col·lecció.

America Sanchez. Retrats romànics. Tintes sobre paper
28 de gener – 24 d’abril
Proposta artística de petit format que ha mostrat els dibuixos que
America Sanchez va realitzar a partir de la col·lecció d’art romànic.
Una mirada contemporània de l’art produït fa quasi 1.000 anys i
l’oportunitat per conèixer una de les facetes menys conegudes del
dissenyador gràfic.
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García/Olivares: Vinyetes
6 de maig – 26 de juny
Una primera trobada museu-còmic, gràcies a l’acord de col·laboració amb el Saló
del Còmic. S’han mostrat les creacions a quatre mans dels historietistes Santiago
García i Javier Olivares, que tenen l’objectiu de narrar històries en vinyetes.

[ Article al blog ]

blog.museunacional.cat/comic-imuseu-una-historia-pendent/

Sala 83 – David Bestué
6 de juliol – 20 de novembre
L’artista David Bestué ha creat un resum de formes, materials
i elements inspirats en els de la col·lecció, que mostrats de
manera simultània i defugint el relat cronològic, han convertit
aquesta intervenció en la darrera sala del museu, i d’aquí el seu
títol: Sala 83.
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ACTIVITATS
El Museu Nacional ha col·laborat amb diferents
institucions i entitats per seguir potenciant l’ús social i
cultural del museu. Les activitats realitzades han estat
nombroses i per a públics diversos.
3r Congrés Europeu de Joieria
17 i 18 de novembre
El congrés La joia en l’art i l’art en
la joia ha analitzat la joieria en diàleg
amb les diferents arts i els artistes, des
de l’època medieval fins als artistes
consagrats a la modernitat. En paral·lel
al congrés d’abast internacional,
s’ha realitzat la instal·lació Joies a la
col·lecció del museu a les sales d’art
modern.

17 i 18 de novembre de 2016
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Barcelona

Jaume Huguet. Consagració de sant Agustí. Cap a 1463-1470/1475. Museu Nacional d’Art de Catalunya / Josep Sala. Fotografia publicitària per a J. Roca (Barcelona).
Cap a 1934. Museu Nacional d’Art de Catalunya / Lluís Masriera. Penjoll: Sant Jordi. Cap a 1901-1902. Museu Nacional d’Art de Catalunya

La joia en l’art
i l’art en la joia

3r Congrés Europeu
de Joieria

[ Programa i ponències ]
museunacional.cat/ca/la-joia-en-lart-i-lart-en-la-joia

Organitza
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Cartell Coberta_ok.indd 1

Patrocina

Col·laboren

Amb el suport de

14/10/16 13:43

Curs romànic i avantguarda
Del 28 de setembre al 14 de desembre
Curs organitzat al voltant de l’exposició
Picasso romànic en col·laboració amb
la Universitat de Barcelona, en què
diversos especialistes han explicat el
vincle entre l’artista i l’art medieval.
L’art català de la Postguerra a la
Transició: un relat per construir
24 de maig i 7 de juny
Aquest 2016 el Museu Nacional ha
iniciat un projecte a llarg termini de
recuperació de l’art català que va de la
Postguerra a la Transició. Es tracta de
(re)escriure el relat sobre l’art d’aquesta
època i reforçar la seva presència a les
col·leccions del museu. Per impulsar
l’intercanvi d’idees sobre aquesta nova
historiografia, el museu ha organitzat
unes taules de debat a l’Ateneu
Barcelonès.
[ Programa i ponències ]
museunacional.cat/ca/taules-rodones-artcatalunya-segona-meitat-s-xx

L’escriptora Rosa Regàs va presentar la projecció
de Big Eyes

Dia de la dona
8 de març
Hem celebrat el Dia Internacional de
les Dones amb la projecció gratuïta de
Big Eyes (Tim Burton, 2013), dins la
4a edició del cicle de cinema Per amor
a l’Art. Cinema i pintura, un clàssic
del Museu Nacional i la Filmoteca de
Catalunya.

[ Programa ]
museunacional.cat/ca/curs-romanic-iavantguarda

Pere de Portugal, rei dels catalans:
memòria i patrimoni
10 de novembre
Jornada interdisciplinar organitzada
per presentar un estat de la qüestió
del regnat de Pere de Portugal i el seu
llegat patrimonial, un monarca poc
conegut pel gran públic.
[ Programa ]
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museunacional.cat/ca/pere-de-portugal-rei-delscatalans-memoria-i-patrimoni
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EDUCACIÓ
Creadors en Residència: B-TOY
La coneguda street artist B-TOY i els
alumnes de l’Institut Lluís Domènech i
Montaner, en el context de la 7a edició
del programa Creadors en Residència,
han ideat i realitzat conjuntament dos
murals: un al museu i l’altre a l’institut.
Aquest projecte, impulsat des de fa
8 anys entre el Consorci d’Educació i
l’Institut de Cultura de Barcelona, ha
estat guardonat amb el premi Educació
2016 en la 33a edició dels premis de
l’Associació Catalana de Crítics d’Art.

ha
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El prog 836 alumnes
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4
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[ Vídeo del procés de creació del mural
Identitats ]
Creixem amb l’art: festa de cloenda
del projecte Tàndem
El Projecte Tàndem ha arribat al final i ho
hem celebrat amb una gran festa. Durant
tres anys, el museu i l’Escola Miquel
Bleach han col·laborat intensament
amb l’objectiu d’enriquir l’experiència
educativa i la qualitat dels aprenentatges
a través de l’art i el patrimoni.
[ Documental Tàndem, art a l’escola ]
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https://www.youtube.com/
watch?v=NCSs4Tp6DCU

https://vimeo.com/168164250

Casal d’estiu
Per primera vegada, el museu ha
organitzat un casal a l’estiu: Somien els
androides en el museu del futur?
Els nens i nenes, acompanyats d’en
Neo, un androide del futur, han gaudit
de cinema, noves tecnologies, moltes
aventures i han passat una nit al museu.

PROGRAMA COMUNITARI

FORMACIÓ MUSEOGRÀFICA

Apropa Cultura

Seminari-Taller d’Estratègia de
Continguts als Museus, organitzat
pel Museu Nacional en el context de la
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya.
Curs d’especialització d’estratègia
digital en organitzacions culturals,
codirigit i organitzat conjuntament per
la Universitat Oberta de Catalunya i el
Museu Nacional.
Museu Nacional Pro: professionals,
projectes i processos, mòdul del
Màster en Anàlisi i gestió del patrimoni
artístic de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

El Museu Nacional ha seguit realitzant
tasques d’inclusió social en el marc del
programa, amb l’objectiu de facilitar als
col·lectius amb risc d’exclusió social
l’accés al museu.
El museu ha ofert una programació
especialitzada, des de visites lliures a la
col·lecció i a les exposicions temporals,
fins a visites comentades i tallers.
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El museu ha estat convidat, un any
més, a impartir el mòdul
La comunicación digital en los
museos de la Fundación TyPA (Teoría
y Práctica de las Artes) a Buenos Aires,
adreçat a directors i altres professionals
de museus argentins.
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COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
COMUNICACIÓ EXPOSICIONS
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ACCIÓ DIGITAL
L’acció digital del museu vol connectar col·leccions
i coneixement amb usuaris. Aquesta és la idea
central cap a la qual s’orienten les iniciatives digitals
del museu.

Dades del web, xarxes socials i Google Art
Project a 31 de desembre de 2016

Tecnologia Beacons a les sales d’art
modern (prova pilot)
El museu ha introduït sensors beacons
a les sales d’art modern per oferir un
recorregut interpretatiu de la nova
presentació de la col·lecció a través
d’una app. Està disponible en català,
castellà i anglès i, en aquesta fase pilot,
només per a dispositius Android.

WEB
Visites

Pàgines vistes

Durada mitjana
visita

693.436

3.508.775

3’06 min

El Museu Nacional a Visitmuseum, la
nova app dels museus de Catalunya

GOOGLE ART PROJECT
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Visites

Pàgines vistes

78.154

188.515

Xarxes socials

Amics /
seguidors

Increment
respecte 2015

Facebook

73.216

28%

Twitter

49.136

13%

Visitmuseum és la primera app que
reuneix informació de 229 equipaments
museístics de Catalunya. La iniciativa,
promoguda per la Generalitat de
Catalunya a través dels Departaments
de Cultura i d’Empresa i Coneixement,
inclou continguts en català, castellà,
anglès i francès.

El museu ha participat en diverses
plataformes internacionals
• Europeana: ha format part de
l’Advisory Board de l’Art History
Collections i del grup d’experts per
definir l’Europeana Content Strategy
2016-2020

Convidats a compartir experiències
digitals a la Xina

App participativa Unique Visitors
El Museu Nacional, juntament amb
l’start-up Unique Visitors, ha creat una
app i un web que, a més d’oferir els
itineraris “oficials” del museu, convida
els usuaris a crear i compartir els seus
propis itineraris. Fins la data, hi ha
més d’un centenar de rutes creades
pels visitants.

El museu ha fet una petita gira per
les ciutats xineses de Chengdu,
Shanghai i Wuhan per presentar els
projectes digitals del museu. A les
ponències s’ha parlat d’estratègia de
continguts, de transformació digital,
i s’ha presentat l’app que permet
als usuaris crear itineraris de visita,
desenvolupada per Unique Visitors en
col·laboració del museu.

• Comitè internacional del congrés
Museums and the Web i jurat dels
premis Best of the Web
• Assessoria del projecte de recerca
Digital Transformations in Cultural
Heritage 2016-2017 del Politecnico
di Torino

[ Article al blog ]
blog.museunacional.cat/parlant-de-museus-a-laxina-cronica-de-la-gira-del-museu-nacional1

27

MÀRQUETING
Remodelació de la botiga exterior
del museu
S’ha remodelat la botiga de l’exterior
de l’edifici, que ara compta amb més
espai, climatització a l’interior, una
millor il·luminació i un disseny
més actual.

Acció de promoció comercial entre el sector de professionals del turisme
Participació en les principals fires, workshops i missions de promoció entre
professionals del sector turisme, amb ofertes específiques per als mercats
europeus, americans i asiàtics:
• Workshop mercat indi, Barcelona (febrer)
• Workshop turisme accessible mercat europeu, Barcelona (juny)
• Buy Catalunya, Barcelona (setembre)
• Amfitrió i patrocinador de la Nit del Turisme, celebrada al Museu Nacional
(setembre)
• World Travel Market, Londres (novembre)
Signatura de nous acords de col·laboració amb canals dedicats a l’activitat
turística, cultural, d’oci i al sector del turisme exclusiu: Amigo Group Europa, Mapa
D´Or Corporate Travel, OcioBussines i Top Turisme.
Recepció de més de 100 professionals internacionals del sector turístic per
promocionar el Museu Nacional en els mercats de Regne Unit, Alemanya, Àustria,
França, Suïssa, Itàlia, Polònia, Suècia, Rússia i Mèxic, i de 263 agents comercials
en viatges de familiarització per als mercats de França, Rússia, Regne Unit,
Alemanya i països de l’Est.

Projecte d’innovació en turisme
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Participació en l’experiència pilot Big Data
El turista connectat, promoguda i liderada
per la Mobile World Capital, amb l’objectiu
de millorar l’experiència turística a la
ciutat de Barcelona a partir d’un major
coneixement del comportament de l’usuari
a través de les dades.
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Instagramers al museu

Gastronomia del romànic i el
modernisme a l’Òleum

Col·laboració amb el concurs
internacional d’Instagramers World
Wide Instameet 13 Barcelona, amb
més de 300 participants.

El servei de restauració i càtering
del museu ha portat a terme un nou
concepte per al restaurant Òleum.
La xef Fina Puigdevall, amb dues
estrelles Michelin pel restaurant Les
Cols, ha creat una original proposta
gastronòmica inspirada en les
col·leccions d’art romànic i modernista
del museu.

Articket a l’aeroport de Barcelona
El Museu Nacional, com a integrant
del grup Articket, ha participat en
la instal·lació d’una pantalla a l’àrea
d’arribades de la T1 de l’Aeroport de
Barcelona, espai de màxima afluència
de turistes.
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PREMSA
S’han organitzat 15 rodes de premsa i trobades amb els mitjans de comunicació.
A més de les exposicions temporals, s’han presentat els projectes de l’Espai
educArt; la col·laboració amb altres institucions, com el Saló del Còmic; els
programes d’exposicions de 2016 i 2017; el nou projecte del restaurant Òleum, i el
projecte de l’exposició Gaudí: Barcelona 1900 al Brasil.
També s’han realitzat convocatòries extraordinàries per informar sobre la marxa del
litigi entre l’Aragó i Catalunya per les obres procedents del monestir de Santa Maria
de Sixena i explicar els informes tècnics que avalen la posició del Museu Nacional.
L’actualitat del tema ha fet que arribin constants consultes i que s’hagin realitzat
nombrosos reportatges, entre els quals destaca el documental “Sixena: art de
frontera” del programa 30 minuts de TV3.
Entre les diverses entrevistes i filmacions, destaquen l’especial dedicat al museu
pel Tria 33 amb el títol “Dilluns al Museu Nacional”, i la participació en nombrosos
capítols de la sèrie Art Endins de TV3.
[ Vídeo Sixena: art de frontera ]
www.tv3.cat/30minuts/reportatges/2010/
Sixena-art-de-frontera

[ Vídeo Dilluns al Museu Nacional ]
www.ccma.cat/tv3/alacarta/dillunsal-museu-nacional/dilluns-al-museunacional/video/5639551/

Repercussió als mitjans:
• 11.628 informacions
• 3.241 reportatges i notícies a mitjans
impresos (149 diaris de difusió nacional
i local, i 205 revistes d’informació
general i especialitzada)
• 215 reportatges i notícies a la televisió
• 234 reportatges i notícies a la ràdio
• 7.938 mencions als mitjans digitals
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PÚBLIC
Nit dels museus: 10.396 visitants
Nit del Museu Nacional: 6.466 visitants
Jornades de portes obertes (Santa
Eulàlia, Dia Internacional dels Museus,
Diada de Catalunya i la Mercè):
12.870 visitants
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El museu ha posat en marxa una nova guia multimèdia.
S’han desenvolupat 4 rutes que permeten fer una visita
completa i autònoma per les col·leccions del museu, amb
informació complementària de les peces més destacades,
artistes, tècniques i períodes artístics. L’audioguia està
disponible en 7 idiomes i és accessibles per a persones amb
discapacitat auditiva.
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ORGANITZACIÓ
XARXA DE MUSEUS D’ART
El Museu de la Garrotxa ha rebut 13 obres per renovar el seu discurs
El museu ha cedit 13 obres dels artistes Joaquim i Francesc Vayreda, Rafael
Benet, Ignasi Mallol, Ramon Martí Alsina, Modest Urgell, Xavier Nogués, Lluís Rigalt
i Joaquim Sunyer per reforçar el discurs del Museu de la Garrotxa. Aquest dipòsit
s’inscriu en el marc de les accions de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya,
que impulsen una nova política de dipòsits que enforteixi els relats específics dels
museus integrants.

[ Web ]
www.museunacional.cat/ca/el-museu-de-lagarrotxa-rep-13-obres-del-museu-nacionalrenovar-el-seu-discurs
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UN MUSEU COMPROMÈS

MEMÒRIA ECONÒMICA

El Museu Nacional ha aprovat l’auditoria que permet renovar
el certificat IQNet SR10, i consolida la voluntat, iniciada fa tres
anys, de ser una institució que ha fet de la Responsabilitat
Social un eix central.
Consum energètic 2016

+23% d’aigua

-7% de gas

+2% d’electricitat

48% segregat

CO2 +2%

El consum energètic depèn de la incidència de diversos
factors. Els més importants són la temperatura i la humitat
exteriors. En el cas d’haver tingut unes condicions exteriors
normals, els consums d’electricitat i gas s’haurien reduït en
un 1,25% i en un 28,04%, respectivament.
Magic Line, caminada solidària
28 de febrer
L’Hospital de Sant Joan de Déu ha organitzat una caminada
en favor de les persones més vulnerables. Hi han participat
19 treballadors del museu, que han recorregut una distància
de 10 km i han aconseguit recaptar més de 300 €.
Donacions de sang a la sala Oval
10 de setembre
Sota el lema L’art de salvar vides, el museu ha col·laborat en
la campanya organitzada pel Banc de Sang i Teixits. S’han
recollit 100 donacions, moltes del personal del museu, però
també de les empreses col·laboradores i dels visitants.

Ingressos
1. Aportacions administracions

2016
10.252.564

2. Ingressos propis no financers
. Entrada taquilla
. Lloguer espais
. Venda botiga, llibres, imatges i altres
. Concessions
3. Patrocinis
. Patrocinis en metàl·lic
Total ingressos corrents
4. Ingressos per a operacions financeres
i de capital
Total
Ingressos afectats per inversions en exercicis
següents
Total ingressos

3.591.374
1.753.820
1.056.942
265.381
515.231
560.286
560.286
14.404.224
1.991.866

Despesa
1. Despesa de personal
2. Despesa estructural sense personal
3. Programació i projectes
4. Altres
Total despesa corrent
5. Operacions financeres i de capital
Total despeses

2016
5.944.681
7.140.659
1.270.442
13.454
14.369.236
1.600.518
15.969.754

16.396.090
423.846
15.972.244
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PATROCINI
Empreses i entitats que han col·laborat amb el Museu Nacional:
Nombre
convenis

Aportació
en diners

Aportació
en espècie

Valor total

Empreses mecenes,
benefactores i protectores

9

572.151,82

265.000

837.151,82

Empreses
col·laboradores

10

157.000

19.000

176.000

Mitjans de comunicació

14

1.003.300

1.003.300

6.951,28

56.951,28

Altres

4

Total
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50.000

779.151,82 1.294.251,28 2.073.403,1

L’import de les aportacions en diners que
apareixen en aquest quadre corresponen a
convenis signats durant l’exercici 2016. Les
aportacions poden ser rebudes en aquest o
en futurs exercicis.
Destaquen els acords destinats al
finançament de les exposicions temporals
Picasso romànic i Marianne Breslauer, així
com els destinats al finançament de les
activitats educatives i culturals o aquells
que es destinen a les funcions bàsiques del
museu, com la presentació de la col·lecció
o la preservació i difusió de les obres d’art.
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Anunci als mitjans d’agraïment
als patrocinadors

Tots junts fem museu.
Gràcies pel vostre
suport!

AMICS DEL MUSEU NACIONAL
El 2016 ha estat l’any en què els Amics del Museu Nacional
d’Art de Catalunya han celebrat el 20è aniversari.
Durant aquest període, el nombre de persones que donen
suport al museu ha augmentat un 8%, fins arribar als 2.745
membres.
Els Amics han col·laborat per aconseguir el finançament
necessari per a la restauració d’El violinista de Pablo
Gargallo, mitjançant una campanya de micromecenatge.
Gràcies a les aportacions de més de 250 mecenes, s’han
aconseguit els 46.000 € necessaris per afrontar la complexa
i costosa restauració de l’escultura, que podrà tornar a lluir
aviat a les sales del museu.
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TEXTO EN CASTELLANO
La programación expositiva del 2016 se ha visto marcada
por dos extraordinarias colaboraciones con grandes
museos, plasmadas en el co-comisariado y presentación de
las exposiciones Picasso románico, con el Musée national
Picasso-Paris y El Divino Morales con el Museo del Prado y
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
La exposición Picasso románico ha sido una ocasión
excepcional para poder contemplar 40 obras picassianas,
procedentes del museo parisino, en diálogo con la colección
de románico, un arte por el cual el artista sentía una
atracción manifiesta. Igualmente, se ha rememorado la visita
que Picasso hizo al museo en el año 1934. La exposición
El Divino Morales ha dado a conocer este artista representativo
de la pintura hispana del siglo xvi cuya mayoría de obras
nunca antes se había visto en Barcelona. Ha itinerado en tres
ciudades y demuestra el buen pulso de la colaboración con los
principales museos del Estado español.
El museo ha continuado el desarrollo de la línea de trabajo
de redescubrimiento de artistas catalanes, este año
con la muestra de la pintora modernista Lluïsa Vidal. A
través de una intervención en las salas de arte moderno,
se han expuesto las sombras chinescas diseñadas por
Ramon Casas para el café de Els Quatre Gats, una faceta
desconocida del artista.
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La colección se ha incrementado notablemente. Por un
lado, se ha mostrado en exposición la donación hecha

en 2015 de las obras de la colección Gallardo, la más
importante en arte medieval que ha recibido el museo.
Gracias a diferentes vías –compra, donación, legados,
depósitos– destacamos, entre otras, las adquisiciones
de obra de Ramon Calsina, Joan Ponç, Joaquim Mir,
Àngels Planells, Remedios Varo, Albert Ràfols-Casamada;
fotografías de Pere Formiguera, Colita, Joan Fontcuberta
y Joana Biarnés; piezas de la Joieria Roca y carteles del
Partido Socialista Unificado de Cataluña. Desde aquí,
nuestro profundo agradecimiento a la genero sidad de los
artistas, las empresas y los particulares, así como a la acción
de compra de la Generalitat de Catalunya. Este esfuerzo
demuestra el compromiso colectivo con la preservación y
enriquecimiento del patrimonio del país.
Merece mencionar la actuación desarrollada en el ámbito
de la fotografía, que es uno de los ejes estratégicos de la
colección. Se ha incrementado la presencia de la fotografía
dentro del recorrido museográfico en las salas, se ha
trabajado en las diferentes comisiones el Plan Nacional de
Fotografía, se han incrementado los fondos fotográficos que
hemos mencionado anteriormente, fruto de donaciones y
de la compra vía el Plan Nacional. Y se ha celebrado una
muestra monográfica de la fotógrafa alemana Marianne
Breslauer, instalada en los espacios de arte moderno.
En cuanto a la preservación, estudio y difusión del
patrimonio, destacamos el inicio de la restauración de
El Violinista de Pablo Gargallo, gracias a una campaña de

micromecenazgo impulsada por los Amigos del museo.
La celebración del Congreso Internacional de Joyería ha
congregado estudiosos de todo el mundo.
La colaboración entre instituciones del país es uno de
los principales objetivos de la Red de Museos de Arte de
Catalunya, liderada por el Museu Nacional. En este sentido,
el museo ha incrementado enormemente la política de
préstamos y depósitos de obras, como así ha sido en el
caso de los Museos de Sitges, con motivo del Año dedicado
a Ramon Casas, y se ha colaborado en la configuración del
nuevo discurso del Museo de la Garrotxa. Se han prestado
un total de 159 obras a un total de 14 instituciones
El proyecto educativo de más relevancia del museo, y
que ha finalizado en 2016, ha sido el Proyecto Tándem con
la Escuela Miquel Bleach, de Sants-Montjuïc. Durante tres
años, este proyecto entre el museo y la escuela, que ha
contado con el soporte de la Fundació Catalunya-la Pedrera,
ha comportado para el colegio un cambio metodológico y
de transformación que le ha sido reconocido con el Premio
Ciudad de Barcelona de Educación 2015.
Las actividades del museo han albergado múltiples
disciplinas artísticas. Destacamos la participación en el
Salón del Cómic y la muestra de García/Olivares, ganadores
del Premio Nacional del Cómic 2015. El diseñador America
Sanchez ha aportado su mirada contemporánea al arte
románico en la muestra de retratos que ha ido haciendo
durante 25 años en sus visitas al museo.

En cuanto a la proyección internacional, además de la
participación con préstamo de obra a las exposiciones de
centros de referencia como el Centre Georges Pompidou,
el Palazzo dei Diamanti de Ferrara, el Castillo de Praga
o el Museo de Wiesbaden, destaca la organización de
la exposición Gaudí: Barcelona 1900, que ha contado
con numerosas obras modernistas del museo y que
itinerará durante dos años por las ciudades brasileñas de
Florianópolis, Sao Paulo y Río de Janeiro. Y por invitación
de la Chinese Museums Association, se ha hecho la
presentación de los proyectos digitales del museo en las
ciudades de Chengdu, Shanghái y Wuhan.
En el ámbito digital, se ha incorporado la tecnología
beacons a las salas de arte moderno para ofrecer más
elementos interpretativos y visuales al visitante, se ha
propiciado la creación de más de un centenar de itinerarios
virtuales de la colección hechos por los propios visitantes a
través de la app participativa Unique Visitors y se han puesto
en marcha las nuevas audioguías multimedia del museo.
En RS (responsabilidad Social), la actuación ha seguido
las líneas del documento de objetivos 2016-2017. Se
ha avanzado en el sistema de trabajo por proyectos y
la compra responsable. Se ha progresado en el ahorro
energético y la segregación de residuos y se han fijado las
bases argumentales que dan al proyecto de accesibilidad
universal el valor de pilar estratégico para los próximos
cinco años.
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ENGLISH TEXT
The 2016 exhibition programme stood out because of
two extraordinary collaborations with major museums that
have resulted in the co-curation and presentation of two
exhibitions: Romanesque Picasso, with the Musée National
Picasso-Paris, and The Divine Morales, with the Museo del
Prado and Bilbao Fine Arts Museum.
The Romanesque Picasso exhibition has been an
exceptional opportunity to see 40 Picasso works from
the Parisian museum in dialogue with the Romanesque
collection, art towards which the artist felt a manifest
attraction. We were also able to recollect Picasso’s visit
to the museum in 1934. The exhibition The Divine Morales
exposed this artist - representative of sixteenth century
Spanish painting - through many works, most of which
had never been seen in Barcelona. The exhibition has
visited three cities and is proof of the firm collaboration
between museums from around Spain.
The museum has continued in its task of rediscovering
Catalan artists, this year with the exhibition of modernist
painter Lluïsa Vidal. Through an intervention within the
rooms of modern art we displayed shadow puppets,
designed by Ramon Casas for the café Els Quatre Gats,
an unknown facet of the artist.
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The collection has experienced a significant increase.
The Gallardo collection - the most important medieval art
donation the museum has ever received - was exhibited

in 2016. Through various channels - purchase, donation,
bequests, deposits - we highlight, among others,
acquisitions of works by Ramon Calsina, Joan Ponç,
Joaquim Mir, Àngels Planells, Remedios Varo, Albert
Ràfols-Casamada, photographs by Pere Formiguera,
Colita, Joan Fontcuberta and Joana Biarnés, jewels from
the jewellers Roca and posters from the Catalonia Unified
Socialist Party. Our deepest appreciation to the generosity
of the artists, companies and individuals, as well as for the
purchases from the Generalitat de Catalunya. This effort
demonstrates a collective commitment to the preservation
and enrichment of our heritage.
The activities carried out in field of photography, one
of the strategic axes of the collection, deserve specific
mention. The presence of photography has increased in
the museographical itinerary, the National Photography
Plan has been developed with the various committees,
and the photographic fund to which we referred in the
previous point has increased, a result of donations and
purchases through the National Plan. And a solo exhibition
of German photographer Marianne Breslauer was held,
installed within the modern art rooms.
Regarding the preservation, study and dissemination
of heritage, we would like to highlight the start of the
restoration process of The Violinist by Pablo Gargallo,
through a crowdfunding campaign driven by Friends
of the Museu Nacional. The holding of the International

Congress on Jewellery brought together scholars from
around the world.
Collaboration between institutions throughout the country
is one of the main objectives of the Network of Art
Museums of Catalonia, led by the Museu Nacional. In
this sense, the museum has greatly increased its policy
of loans and deposits of works, as seen in the case of
the Museums of Sitges, on the occasion of the Year
dedicated to Ramon Casas and has collaborated in
shaping the Museum of Garrotxa’s new discourse. A total
of 159 works by 14 institutions have been lent.
The museum’s most important educational project, which
ended in 2016, was the Tandem project, implemented
with the Miquel Bleach school from Sants-Montjuïc.
Over a three-year period, this project carried out by the
museum and the school, which received the support
of the Catalunya-La Pedrera Foundation, resulted in a
methodological and transformational change for the
school which was awarded the 2015 Barcelona City
Education Prize.
The museum’s activities always include multiple artistic
disciplines. We would like to highlight our participation in
the Comic Fair and the García/Olivares exhibition, winners
of the 2015 National Comic Prize. The designer America
Sanchez has contributed to Romanesque art with his
contemporary perspective and sample of portraits he has
created over 25 years during his visits to the museum.

With regard to an international outlook, in addition to its
collaboration with its loan works being exhibited in centres
of reference such as the Georges Pompidou Centre, the
Palazzo dei Diamanti in Ferrara, the Prague Castle and
the Museum of Wiesbaden, the Gaudí: Barcelona 1900
exhibition, stands out because of its large number of
modernist works from the museum. The exhibition will
run for two years in the Brazilian cities of Florianopolis,
Sao Paulo and Rio de Janeiro. And, by invitation from
the Chinese Museums Association, we have presented
the museum’s digital projects in the cities of Chengdu,
Shanghai and Wuhan.
In the digital field, beacon technology has been
implemented into the modern art rooms to offer
interpretive and visual elements for visitors; the
participatory app Unique Visitors has led to the creation of
more than a hundred virtual tours of the collection made
by the visitors themselves and the museum has launched
new multimedia audio guides.
Regarding Social Responsibility, our actions have
closely followed the 2016-2017 objectives document.
Progress has been made in the project work system and
responsible purchasing. And progress has also been
made in energy saving and waste separation, and the
arguments that give the universal accessibility project
value as a strategic pillar for the next five years have
been established.
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MUSEUS DE CATALUNYA AMB ELS QUALS COL·LABORA EL MUSEU NACIONAL
Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer, Vilanova i la Geltrú
CaixaForum (Barcelona, Girona,
Palma de Mallorca i Tarragona)
Castell de Montjuïc
Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB)
Cercle del Liceu, Barcelona
Fundació Antoni de Montpalau,
Sabadell
Fundació Catalunya-La Pedrera,
Barcelona
Fundació Fran Daurel, Barcelona
Fundació Gala-Salvador Dalí,
Figueres
Fundació Joan Miró, Barcelona
La Virreina Centre de la Imatge,
Barcelona
Museu Abelló, Mollet del Vallès
Museu d’Art Jaume Morera,
Lleida
Museu d’Art de Girona
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Museu d’Art de Sabadell
Museu d’Arts Escèniques.
Institut del Teatre, Barcelona
Museu del Cau Ferrat
Museu del Cinema, Girona
Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya (VINSEUM), Vilafranca
del Penedès
Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona
Museu del Disseny de Barcelona
Museu de l’Empordà, Figueres
Museu Episcopal de Vic
Museu Europeu d’Art Modern
(MEAM), Barcelona
Museu Frederic Marès,
Barcelona
Museu de la Garrotxa, Olot
Museu del Gas, Sabadell
Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA)
Museu d’Història de Catalunya,
Barcelona

Museu de Lleida: diocesà i
comarcal
Museu de Manresa
Museu Maricel
Museu Marítim de Barcelona
Museu de Mataró
Museu del Modernisme,
Barcelona
Museu de Montserrat
Museu Municipal de Nàutica del
Masnou
Museu Picasso, Barcelona
Museu de Reus
Museu dels Sants, Olot
Museu Tèxtil de Terrassa
Museu de Valls
Palau Güell, Barcelona
Vil·la Museu Pau Casals, El
Vendrell
Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya

ENTITATS LOCALS AMB LES QUALS COL·LABORA EL MUSEU NACIONAL
A Bao A Qu
Agència Catalana de la Joventut
de la Generalitat de Catalunya
Agència Catalana del Patrimoni
Agrupació d’Aquarel·listes de
Catalunya
Ajuntament de La Garriga
All Thing Stones
AmagatTeatre
Arxiu Històric de Barcelona
Associació d’Artistes i Artesans.
Foment de les Arts i del Disseny
Associació Catalana d’Escoles
de Música
Associació del Concurs
Internacional de Música Maria
Canals de Barcelona
Associació per a la Gestió
Integral de Projectes Socials
Ateneu Barcelonès
Ateneu Popular 9barris
Barcelona GalleryWeekend
Biblioteques de Catalunya
Camp d’Aprenentatge de
Barcelona
Centre de les Arts del Circ
Rogelio Rivel
Centre d’Estudis Comarcals
del Ripollès

Centre de Recursos Pedagògics
de Santa Coloma de Gramanet
Centre de Recursos Pedagògics
Sants-Montjuïc
Cercle Artístic de Sant Lluc
CESIRE
ColectivoEnmedio
Consorci de Biblioteques
de Barcelona
Consorci d’Educació
de Barcelona
Construint a la Sala
Comunitat de pràctica Museus i
Accessibilitat
Consell de Coordinació
Pedagògica
Cor Llevant
Districte Municipal SantsMontjuïc
Drawing On Location
Edualter. Xarxa de recursos per
a la pau, el desenvolupament i la
interculturalitat
Entitats de l’Apropa Cultura
Escola d’Enginyeria de Terrassa
de la Universitat Politècnica de
Catalunya
Escola Eina
Escola Miquel Bleach, Barcelona

Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Vic
Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC)
Escola Universitària Salesiana
de Sarrià
Escola de Cultura de Pau
Espai Avinyó
Experimentem amb l’Art
Ficòmic/Saló Internacional del
Còmic de Barcelona
Filmoteca de Catalunya
Foment de les Arts i del Disseny
(A-FAD)
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Joan Ponç
Fundació “la Caixa”
Fundació Vila Casas
ICE i Escola Politècnica Superior
de la Universitat de Lleida
IES Les Corts
Institut Català de les Dones
Institut de Ciències de
l’Educació (UAB)
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Europeu de la
Mediterrània
Institut d’Estudis Catalans

Institut Lluís Domènech i
Muntaner
Institut Municipal d’Educació de
Barcelona
Institut del Teatre. IT Dansa
IES Salvador Seguí
Laboratorio Reversible
Loop Festival
Mercat de les Flors
Mobile World Capital
Open House Barcelona
Raons Públiques SCCL
Servei d’Ordenació Curricular
d’ESO i Batxillerat, Departament
d’Ensenyament
Taller de Músics
Universitat Abat Oliva
Universitat Autònoma de
Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona

