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PRESENTACIÓ
El Pla Estratègic i d’Acció del Museu
Nacional d’Art de Catalunya és
el resultat de l’esforç col·lectiu
de l’equip del museu, dels seus
òrgans de govern i de molts dels
seus col·laboradors i amics per a
continuar impulsant un projecte
ambiciós i d’excel·lència, que permeti
al museu capçalera de Catalunya
desenvolupar tot el seu enorme
potencial i situar-lo a l’alçada que
mereix en totes les seves dimensions.
Un pla que és la continuació natural
del treball ingent fet fins ara, amb
uns resultats molt positius que ens
ha permès, en uns anys de grans
canvis i restriccions, doblar els nostres
visitants i incrementar la notorietat i
la presència del museu de forma molt
notable tant a Catalunya com en el pla
internacional.
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Cal ara afrontar un impuls definitiu
cap a un museu plenament legitimat
socialment, excel·lent en l’educació
i la generació de coneixement i
modernitzat i sostenible en les seves
estructures de govern i finançament,
que té com a gran repte i necessitat la
seva ampliació, per tal de desplegar
completament una col·lecció d’obres
d’art extraordinària i les missions que
li són pròpies, així com connectar-se
plenament a la ciutat de Barcelona.
Ens caldrà la complicitat de tothom, i
especialment de les administracions
del consorci, per fer-ho possible.
Miquel Roca i Junyent
President
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El Museu Nacional d'Art de Catalunya
és un museu públic amb una
col·lecció excepcional per tal que
tothom pugui relacionar-se amb l'art i
representa un recurs inestimable per
entendre el món en què vivim.
Amb l'objectiu de respondre als
temps actuals i afrontar un futur
proper marcat per enormes canvis,
l'impacte de les tecnologies i els
efectes d'un món globalitzat, el
museu vol continuar el seu procés de
transformació. Aquest nou camí ve
marcat per la voluntat d'esdevenir un
espai accessible, inclusiu i compromès
amb la responsabilitat social i el
medi ambient. Volem incrementar la
nostra projecció pública com a centre
per al coneixement, l'educació i el
diàleg, que afavoreixi l'apoderament,
la participació i el pensament crític
de tota la ciutadania i que plantegi
qüestions i relats rellevants per
a les persones. La transformació
dels sistemes de governança i de
finançament i el creixement dels
espais físics són imprescindibles per
a dur a terme els reptes que tenim per
endavant.
Aquest treball es remunta al període
2012-17, un primer cicle de planificació
estratègica amb un balanç molt positiu
que ens ha permès incrementar
notablement la rellevància pública
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del museu i la seva modernització,
impulsar un enfocament més
social i inclusiu, ampliar i renovar
les presentacions de part de les
col·leccions i desplegar la institució a
la ciutat i a tot Catalunya, així com en
l'àmbit estatal i a escala internacional.
Per a continuar aquest procés
presentem aquest nou pla 20192022/29, elaborat amb la participació
de l'equip del museu i d'experts
nacionals i internacionals, estructurat
en cinc grans eixos i que permet
al museu seguir repensant-se i
renovant-se de manera contínua.
Volem refermar el nostre compromís
amb la planificació estratègica com
eina de treball, que ens permet
exposar clarament els nostres
objectius i rendir comptes amb la
ciutadania i les administracions
públiques que conformen el consorci.
Creiem que al final d'aquest cicle el
museu haurà augmentat de forma
exponencial el seu rol en la nostra
societat, contribuint a afrontar i
entendre els canvis que s'estan
produint i quedar consolidat com
un espai públic de referència per
a tothom, amb un projecte sòlid i
preparat per continuar treballant amb
la mateixa ambició de cara al futur.
Pepe Serra i Villalba
Director
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1

CONTEXT

Fundat l'any 1934 com a Museu
d'Art de Catalunya i ubicat al Palau
Nacional de Montjuïc a Barcelona,
el Museu Nacional és un organisme
públic regit per un consorci participat
per la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona i el
Ministeri de Cultura. La col·lecció
s'expandeix al llarg de deu segles
i comprèn uns conjunts únics d'art
romànic i gòtic, obres mestres del
Renaixement i del Barroc, els gabinets
numismàtic i de dibuixos i gravats,
una destacada col·lecció fotogràfica,
i un fons notable d'art modern que
abasta des del Modernisme fins a la
Guerra civil, i que es troba actualment
en fase d'extensió fins als anys 70 del
segle XX.
El Museu Nacional es presenta
com una institució pública amb una
col·lecció d'art única per al benefici
i gaudi de tothom. És el museu de
referència per a l'art a Catalunya i en
tant que museu nacional exerceix
la seva capacitat de liderar la
difusió, representació, comprensió
i investigació del patrimoni artístic i
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“Els museus d'avui no solament
han d'adquirir, conservar,
interpretar i presentar objectes.
Tenen l'obligació de centrarse en com l'art i la creativitat
reflecteixen sistemes de valors
ètics i morals, i qüestionar el
biaix i l'apropiació política en
totes les seves formes”
- Martin Roth

de la visió de l'art a Catalunya,
combinant sempre dos punts de vista
fonamentals: parlar del lloc on es
troba i oferir, des d'aquest, una visió
del món.
El medi en què el Museu Nacional
desenvolupa la seva activitat, cada
vegada més ampli, presenta més que
mai grans reptes i complexitats. La
nostra societat experimenta canvis
constants i accelerats, els nostres
públics i usuaris també seguiran
canviant, i la revolució digital suposa
un desafiament enorme alhora que
ofereix una oportunitat extraordinària.
El museu ha de ser capaç d'afrontar
tots aquests reptes ara i en el futur,
respondre al seu temps i dotar-se
de sentit. La voluntat d'esdevenir un
espai de transformació i dinamització
social, sostenible i compromès,
legitimat i responsable socialment és
el que marcarà la seva actuació en els
propers anys.
Mitjançant la seva col·lecció i els seus
programes, el museu ha de seguir
qüestionant-se el seu propi rol i situar
l'experiència del visitant al centre de
la seva activitat amb una voluntat
clara d'excel·lència i de servei públic.
Queda un gran camí a recórrer per
esdevenir un museu de tothom i per
a tothom, i per això és fonamental

treballar per eliminar les desigualtats
d'accés a la cultura i aconseguir la
plena inserció de la institució en el
teixit social. Tota la feina del museu
és educativa i de coneixement i ha de
tenir l'abast més gran possible.
Aquestes noves fites i aliances per
a uns temps tan canviants i plens
d'incerteses requerirà que en el
propers anys el museu desenvolupi
també nous models de governança,
més flexibles, democràtics i
participatius i que assoleixi un nivell
de finançament sostenible que faci
possible tots aquest programes, que
han de permetre adreçar-se i connectar
amb totes les minories i interessos
diversos que conformen avui la
societat contemporània. Finalment,
el museu es prepara per iniciar la
seva ampliació, emmarcada en un
projecte més ampli de transformació
de ciutat, que el dotarà de nous espais
imprescindibles per afrontar les
missions assignades i el farà molt més
accessible, amb la fita del centenari de
l'Exposició Internacional de Barcelona
1929 a l'horitzó.
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DADES CLAU

Prop de

900.000

VISITANTS
el 2018, el doble que el 2012

Una col·lecció amb més de

180.000

OBRES
que abasten des del Romànic (segle XI)
fins a l'Art Modern (segle XX)
i al voltant de 155.000 peces del
Gabinet Numismàtic de Catalunya
Més de 3.500 obres exposades

Un equip humà format per

300

PERSONES
de plantilla i personal extern,
amb un percentatge del
69% de dones
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Una àrea de

48.000 m2

en el Palau Nacional, dels quals
13.000 m2 els ocupa la col·lecció i
2.300 són espais expositius

Una Biblioteca amb més de

150.000

DOCUMENTS BIBLIOGRÀFICS
accessibles al públic i un arxiu amb més
de

500.000
DOCUMENTS

Un pressupost operatiu de

15,5 M€
el 2018

Una Fundació d'Amics
del Museu Nacional,
amb més de

3.000
MEMBRES

Museu capçalera de la
Xarxa de Museus d'Art de
Catalunya, integrada per

20

MUSEUS
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LA MISSIÓ DEL MUSEU NACIONAL

D'acord amb la missió vigent des
dels estatuts aprovats l'any 2001, el
Museu Nacional té com a objecte
“mostrar permanentment l'expressió
artística catalana i dels territoris
més relacionats culturalment amb
Catalunya en els diferents períodes
històrics, fins a l'actualitat. Per a dur
a terme aquest objecte el museu
conserva, incrementa, documenta
i estudia els bens culturals que
integren les seves col·leccions, i es
exhibeix i difon per posar-les a l'abast
de la ciutadania i facilitar-ne la recerca
i l'ensenyament”.

Avui en dia, es fa necessària
l'actualització d'aquesta missió, amb
una nova formulació que permeti
expressar-la de forma més clara i
directe:
“El Museu Nacional d'Art de
Catalunya, més enllà de col·leccionar,
estudiar, conservar i exhibir els
seus fons, té per objecte connectar
la ciutadania amb l'art per facilitar
l'accés i la generació d'idees,
la creativitat, l'educació i
el coneixement”.

OBJECTE

CONTINGUT

RELAT

SIGNIFICAT

RELLEVÀNCIA

IMPACTE

SUBJECTE
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“El model de museu
està canviant de
manera disruptiva. La
implicació del visitant
és indispensable per ser
rellevant”
(equip del museu)
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VALORS I ESSÈNCIA DEL MUSEU NACIONAL

MUSEU
INSPIRADOR
de curiositat
de coneixement
de creativitat

MUSEU
COMPROMÈS
socialment responsable
amb la comunitat
i el medi ambient

MUSEU
INNOVADOR
en el com i en el què (noves
maneres i mitjans)
incubador d'idees i
experimentació

MUSEU
DEL PRESENT
el museu com a espai per al
coneixement visual
un museu que projecta la
complexitat de la realitat
un museu que afavoreix el
pensament crític
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MUSEU
NARRADOR
d'històries i
d'experiències
viscudes

MUSEU
INCLUSIU, PLURAL I
ORIENTAT A L'USUARI/A
acull tothom, és accessible i ofereix
punts de vista i narratives múltiples
experiència de qualitat
didàctic, clar, intuïtiu
espai col·laboratiu que convida a
participar i a cocrear

MUSEU
DIGITAL
utilitza la tecnologia al servei de l'usuari
per aportar valor
per oferir nous suports i experiències
ampliar oferta de serveis i activitats
gestionar i difondre millor la col·lecció i
el museu

UNA ORGANITZACIÓ
ORIENTADA CAP A
L'EXCEL·LÈNCIA
museu públic i econòmicament sostenible
amb una rendició de comptes transparent
amb un equip humà cohesionat i en
formació constant
eficaç i eficient
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2
LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
2019-2022
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1
DIMENSIÓ SOCIAL: ACCESSIBILITAT,
INCLUSIÓ I SOSTENIBILITAT
UN MUSEU PER A TOTHOM
EL MUSEU COM A PLAÇA PÚBLICA
El museu té sentit quan és ple de
visitants, està estretament relacionat
amb la comunitat i orientat al bé comú.
Partint de la seva missió com a generador
de coneixement, la condició
de servei públic és essencial per tal de
dotar de sentit a la institució. Per aquest
motiu, serà estratègic en els propers anys
desenvolupar un conjunt de programes
destinats a garantir el rol i la dimensió
social del museu. Es tracta del gran repte
pendent, aconseguir un ús intensiu del
museu per part de la societat –quasi un
70 % n'és absent– i dotar-lo de plena
legitimitat en aquest aspecte, assumint
nous rols com a agents d'inclusió i de
transformació social.
Cal treballar per un museu accessible
en totes les seves dimensions, des
dels, actualment, difícils accessos a
la muntanya de Montjuïc, fins a les
barreres socials, culturals i econòmiques
encara presents a la nostra societat. És
fonamental afavorir la igualtat d'accés a la
cultura de totes les persones i la inclusió
i participació de les minories i col·lectius
existents en el teixit social. És, per tant,
tasca principal del museu situar la relació
amb l'entorn i la comunitat en el centre
dels programes i facilitar la participació
activa i apoderada d'aquesta en la vida
del centre.

Afrontarem en els propers anys una
renovació integral de tots els programes
públics, en col·laboració amb entitats
i col·lectius, que permetin ampliar
l'abast del museu al màxim de persones
possible. El treball que ja realitzem en
l'àmbit sanitari o amb col·lectius en risc
d'exclusió en són un bon exemple. El
museu ha de ser un espai de trobada, un
factor de desenvolupament social i de
creació de comunitat, i ha de reflectir la
diversitat i pluralitat de la societat en què
treballa.
Alhora, cal incrementar en el museu
la presència transversal de polítiques
mediambientals i sostenibles. El museu
disposa ja de la certificació de qualitat
(ISO 14001 i reglament europeu EMAS) i
reforçarà en aquest període l'aplicació de
criteris mediambientals i de sostenibilitat
en totes les accions i processos que
sigui possible, tant per a minimitzar els
impactes en l'entorn com per promoure
la consciència de preservació del medi
natural i cultural en el personal i la
ciutadania.

“El museu serà social o no serà”
Pepe Serra
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DIMENSIÓ SOCIAL:
OBJECTIUS I ACCIONS 2019-2022
OBJECTIUS

PROJECTES PRIORITARIS

•

Assolir l'accessibilitat universal com a part
substancial de la Responsabilitat Social, per
tal que tots els espais i programes siguin
inclusius

•

•

Treballar per la igualtat en l'accés a la
cultura per a totes les persones. Portar el
debat i la presència cultural allà on sigui
necessari (el museu fora del museu).
Garantir la igualtat d'oportunitats

Pla d'Accessibilitat: elaboració i implementació
d'un pla integral que garanteixi l'accés universal
a tots els recursos oferts pel museu. Eliminació
de barreres de tipus arquitectònic, sensorial,
cognitiu, sociocultural i econòmic. Desenvolupar
plataformes digitals que garanteixin l'accés
virtual a tothom

•

Programes Públics renovats i de gran abast
social incloent-hi un programa familiar que
convidi grups intergeneracionals a gaudir
del museu en família i a percebre'l com una
alternativa d'oci

•

Programes comunitaris per a col·lectius i àmbits
de la societat no presents al museu. Treball amb
xarxes ja existents per donar accés a sectors de
població menys afavorits. Entre d'altres, es farà
un mapa comunitari i un projecte LGTB

•

Millora dels accessos físics: intervenir en els
espais arquitectònics del museu i en l'espai públic
de Montjuïc per facilitar-ne la localització, accés
i visita. Inclou augmentar les rutes de transport
públic des de diferents punts de la ciutat

•

Manteniment i reforç de la implantació de la
ISO 14001: incloure tots els requeriments de
sostenibilitat i responsabilitat mediambiental
així com el concepte de “disseny verd” en la
contractació d'empreses i professionals

•

Conservació sostenible: aplicar solucions
sostenibles per als problemes de preservació i ús
de les col·leccions, manteniment de l'edifici i de
les instal·lacions, lloguer i arrendament de serveis
i d'espais, segregació i reciclatge de residus

•

Programa Art i Salut (Arts in Health):
incorporació de les arts com un recurs més
en l'àmbit terapèutic. 2019: projecte amb
l'Hospital Vall d'Hebron per a dones amb estrès
posttraumàtic

•

Reserves visitables: millorar el nombre i les
condicions d'accés a les reserves per part del
públic i dels professionals del sector per facilitar
la consulta i l'ús de la col·lecció no exposada

•

•

Promoure la inclusió, la participació i la
diversitat. Esdevenir un espai de trobada per
al diàleg entre punts de vista, classes socials
i cultures diferents
Construir comunitat. Incrementar el treball
amb els grups i col·lectius comunitaris i
fer-ho amb mentalitat co-: cooperar,
cocrear, coorganitzar, coproduir, compartir,
connectar, col·laborar, construir i fer
conjuntament

•

Fer accessible la col·lecció, dins i fora del
museu, tant físicament (reserves, sales,
préstecs) com de manera virtual

•

Aplicar criteris i polítiques mediambientals i
sostenibles en tots els processos i àmbits de
treball

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA | PLA ESTRATÈGIC 2019-2022
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2
LA COL·LECCIÓ
NOUS RELATS, CREIXEMENT I DIFUSIÓ

La col·lecció és el nucli del museu, allò que
el defineix i el fa únic i diferent de
qualsevol altre. Un eix estratègic cabdal és
potenciar-la al màxim en totes les seves
dimensions i per a la major audiència
possible.
Una col·lecció que, malgrat les limitacions
econòmiques, cal fer créixer amb tots els
instruments a l'abast, generant nous
recursos i esdevenint un espai atractiu
per a les donacions i els acords amb els
col·leccionistes. El període de postguerra i
de segona avantguarda –un tram de la
col·lecció encara per configurar– i la
fotografia tindran un rol destacat en
aquest increment. És clau seguir
col·leccionant en el present per garantir el
futur del museu.

En els propers anys el museu seguirà
renovant les museografies i els relats i
afrontarà el repte amb la col·lecció d'art
medieval, possiblement la més
emblemàtica del museu, per oferir una
presentació més innovadora, que doni
cabuda a narracions múltiples i permeti
desplegar-ne tot el potencial. El museu vol
transitar des d'un museu “d'història de
l'art” a un museu “de l'experiència de l'art”,
connectat amb els interessos i les
inquietuds de la societat en què es troba.
Un espai que serà cada cop menys
prescriptor i més connector, més generador
de preguntes i possibilitats perquè els
visitants construeixin la seva pròpia
experiència enfront de les obres d'art.

També cal fer accessible a tothom aquesta
col·lecció extraordinària en la seva totalitat
i per això el museu augmentarà
exponencialment el nombre d'obres
disponibles a la xarxa i incrementarà
l'espai visitable de les seves reserves on
es conserven més de 200.000 obres en
una tasca proactiva i contínua de
preservació i conservació del patrimoni
públic per a les generacions futures.

“Ets benvingut/da a parlar
en el museu i escoltarem el
que hagis de dir”
(equip del museu)
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LA COL·LECCIÓ:
OBJECTIUS I ACCIONS 2019-2022
OBJECTIUS

PROJECTES PRIORITARIS

• Incrementar la col·lecció: intensificar els
acords de donacions, dipòsits i préstecs de
llarga durada, així com la compra d'obres
d'art

• Renovació dels següents àmbits de
la col·lecció permanent: Gòtic (2021),
Romànic (2021-22), Postguerra i Segona
Avantguarda (2019-22)

• Configurar una col·lecció nacional de
postguerra i segona avantguarda que
estengui l'abast cronològic del museu fins
als anys 70 del segle XX, incloent-hi els
llenguatges i manifestacions artístiques en
l'àmbit de la fotografia i el còmic

• Elaboració d'una política d'adquisicions
i establiment d'una dotació per a
adquisicions d'obra

• Posar en valor la col·lecció de fotografia,
a través de l'increment patrimonial i de
la seva incorporació en el recorregut
museogràfic. Impulsar el treball marcat pel
Pla Nacional de Fotografia
• Desenvolupar el pla de conservació
preventiva i de restauració
• Continuar la renovació de la museografia
i els relats de la col·lecció, per introduir-hi
noves perspectives i visions més crítiques
i complexes, obertes a la discussió i
participació dels visitants
• Desenvolupar un Pla de Reserves per
reorganitzar els espais i millorar-ne la
qualitat i l'eficiència

• Digitalització i publicació de tota la
col·lecció online
• Nova guia del museu, que incorpori les
novetats que s'han anat implementant
en l'àmbit expositiu i narratiu des de
l'anterior cicle estratègic
• Campanya d'inventari dels fons de
gravats (incrementar en un 30%,
aprox. 21.000 obres) i de numismàtica (%)
• Establiment d'un Cercle de
Col·leccionistes. Activar una política
específica de col·laboració i interacció
regular amb els col·leccionistes privats, tot
reforçant els lligams ja existents
• Canvi de programari de gestió de les
col·leccions
• Actuacions prioritàries de conservació
preventiva i restauració:
» elaboració i implementació del pla de
conservació preventiva
» restauració de fragments de pintura
mural romànica, integració als conjunts
exposats i documentació mitjançant
fotogrametria
» formació en conservació preventiva
• Pla de racionalització, ampliació i millora
de les reserves
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3
CONEIXEMENT,
EDUCACIÓ I
EXPERIÈNCIES
MUSEU CONNECTOR
MUSEU DIGITAL
La generació de coneixement i la funció
educativa en el sentit més ampli són
inherents a la missió del museu. La gran
transformació viscuda en els darrers anys
–encara en marxa– que ha desplaçat la
tendència dels museus a concentrar
principalment la seva atenció en l'objecte
per passar a situar-la en el subjecte –els
visitants, la ciutadania– condiciona tota
la dimensió educadora i de generació de
continguts del museu.
Esdevenir un espai per al debat i el diàleg,
per al gaudi i la contemplació, per a
l'educació i el coneixement, per a la
creació artística i la participació de tothom
forma part de la missió educativa del
museu. La institució ha de ser un recurs
públic que inciti a l'exploració, la
descoberta i la mirada crítica, que estimuli
la sensibilitat, la creativitat i el contrast
entre punts de vista diversos. És tasca
principal del museu ser un gran connector,
facilitar al màxim els instruments per
afavorir que tots els visitants puguin tenir
experiències d'acord amb els seus propis
interessos i anhels.

El desplegament de les col·leccions a
les sales i el programa d'exposicions
junt amb els programes públics del museu
es renovaran en aquest cicle estratègic
seguint aquesta orientació, a fi de facilitar
el màxim possible de claus interpretatives
així com una visita de qualitat i
d'excel·lència. Es proporcionaran nous
elements interpretatius, tradicionals i
digitals, i es treballarà en la creació
d'espais de mediació on es faciliti la
trobada i el diàleg entre visitants. En
aquest camí serà determinant el rol dels
artistes contemporanis, que han de trobar
al museu el seu espai natural. La seva
visió en diàleg amb la col·lecció, sempre
crítica i transgressora, és imprescindible
per al museu.
Els propers anys s'impulsarà també la
dimensió científica del museu mitjançant
el desenvolupament del Centre d'Estudis i
Recerca (Biblioteca, Arxiu i Programes
universitaris) establint un pla de recerca,
digitalitzant i fent accessibles els arxius i
creant una publicació especialitzada.
La necessitat de reforçar la dimensió
digital del museu està íntimament
relacionada amb la innovació i la
generació i difusió de coneixement. Tant
els canvis tecnològics com les demandes i
expectatives creixents dels usuaris
requereixen impulsar la transformació
digital, orientada a connectar el museu
amb la gent (els públics + equip intern) de
la manera que aporti més valor i
eficiència.
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“Relevance is not about
what's trending or what's
hot. It's a quality of art that
invites you into a deeper
understanding, emotional
reaction, or conversation”
Nina Simon, 2016
La rellevància no consisteix
en el que és tendència o
en estar de moda. Es tracta
d'una qualitat de l'art que
convida a una comprensió,
a reaccions emocionals o a
converses més profundes
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CONEIXEMENT, EDUCACIÓ I EXPERIÈNCIES:
OBJECTIUS I ACCIONS 2019-2022
OBJECTIUS
• Potenciar la dimensió educativa del museu.
Educació per a tothom
• Continuar el desenvolupament del programa
d'exposicions temporals que contextualitzen la
col·lecció segons les línies de programació ja
iniciades:
» relats temàtics en clau de contemporaneïtat i
transversals a les col·leccions
» recuperació d'autors fora del cànon
» moviments artístics de context de la col·lecció
» tradició – modernitat
» fotografia
» revisió de la interpretació d'artistes clau de la
col·lecció (context, internacionalització)
• Impulsar la creació: intensificar el treball amb artistes
contemporanis, narració i mirada crítica des del
present

“La idea és convertir-nos
en mediadors i disruptors,
per convertir les sales
del museu en espais on
incrementar el diàleg.
Molts més relats tindran
cabuda en el museu;
multiplicarem les eines
perquè les obres d'art
actuïn com a catalitzadors
d'aquest diàleg“
(equip del museu)

• Impulsar el Centre d'Estudis i Recerca: intensificar
la labor científica del museu, així com la seva aplicació
i projecció
• Fer accessible l'Arxiu i la documentació de la
col·lecció, d'acord amb els estàndards internacionals i
amb criteris normalitzats de terminologia dins la Xarxa
de Museus d'Art de Catalunya
• Oferir una experiència de visita de qualitat. Identificar
els interessos del públic i oferir contextualització
i claus per a la interpretació. Elaborar continguts
multicanal i multiplataforma per a audiències
múltiples
• Aconseguir l'excel·lència visual. Des de les
museografies fins a les senyalístiques i les
comunicacions
• Estimular i promoure la cocreació, en relació amb
les pràctiques artístiques i les indústries creatives.
Entendre el museu com un coprogramador cultural
amb molts socis
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PROJECTES PRIORITARIS
• Renovar el programa educatiu en la seva globalitat, tot contribuint a
enriquir l'oferta dels recursos educatius i mantenir els estàndards del Segell
de Qualitat al Programa d'Activitats Escolars obtingut pel museu
• Programa d'exposicions temporals
» 2019: Bermejo, Maspons, Pop 1960-70, Antoni Fabrés, Aurèlia Muñoz
» 2020: Nonell entre Goya i Picasso, Carracci, Artigas-Hamada, Tòtem i
matèria, Graffitti-Romànic
» 2021: Gaudí
• Programa d'intervencions d'artistes en diàleg amb la col·lecció:
» 2019: Oriol Vilapuig, Antoni Miralda i Pere Llobera
» 2020: Mabel Palacín, Tere Recarens, Julia Llerena
• Elaboració d'un Pla de Recerca, que racionalitzi les línies d'estudi i les
prioritzi conforme als objectius i recursos
• Publicació d'una revista científica editada pel museu i de referència per al país
• Digitalització del fons documental. Projectes prioritaris:
» documentació de l'arxiu vinculada a la col·lecció, arxiu iconogràfic
» expedients d'exposicions internacionals de Belles Arts
• Programa de Beques per a conservadors, per a formar i incorporar noves
generacions d'experts i garantir el relleu generacional
• Implementació de recursos digitals i multimèdia a les sales, que adeqüin la
manera de comunicar-se amb el públic a les expectatives actuals
• Creació d'itineraris visuals: iconogràfics, socials, ideològics, temàtics,
musicals, etc.
• Elaboració d'un Pla Editorial que estableixi les diferents línies de publicació
i comprengui l'edició digital dels catàlegs_ePublishing
• Establiment d'un Lab d'Innovació que ofereixi una plataforma per a
l'aprenentatge i la cocreació a través d'espais físics i virtuals, programes de
formació, i projectes amb el teixit associatiu i cultural
• Difusió del context històric de l'Exposició Internacional de Barcelona 1929 i
de l'entorn de Montjuïc que permeti connectar les col·leccions i els relats
amb el lloc i la història de la ciutat
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4

“Un museu que sigui referent
cultural de la ciutat i del país”
(equip del museu)

RELLEVÀNCIA I
PROJECCIÓ
UN MUSEU MÉS CONEGUT
I MÉS VISITAT
El Museu Nacional ha incrementat de
manera molt notable la seva rellevància i
visibilitat en els darrers anys, tant a
Barcelona i a Catalunya com en el pla
internacional, però té un ampli marge per
recórrer i seguir millorant en aquest
aspecte. L'impacte del museu va més enllà
del nombre de visitants i del major o
menor èxit de projectes concrets, i cal
avaluar-lo per la seva notorietat i legitimitat
social i cultural. Forma part també de la
seva projecció la capacitat de ser un agent
actiu i relacionat amb la societat de la
qual forma part, generant debats, diàlegs i
participació a través dels programes tant
en el propi museu com en el seu entorn.
El museu aspira en els propers anys a
continuar incrementant el nombre
d'usuaris tant presencials com virtuals, en
totes les dimensions en què actua: assolir
major presència de públic local i nacional, i
reforçar la seva posició com a destí turístic
a Barcelona en l'àmbit estatal i
internacional. El nou Pla de Comunicació
que cal desenvolupar serà clau per establir
estratègies diferenciades per a cada
objectiu.

Serà prioritari en aquest proper cicle de
treball la projecció del museu a l'exterior a
través de la col·lecció. D'una banda, la
circulació de les obres de la col·lecció
nacional mitjançant la ja plenament
desplegada Xarxa de Museus d'Art de
Catalunya, de l'altra, la potenciació dels
projectes expositius itinerants basats en la
col·lecció, tant en el context de l'estat com
en l'esfera internacional.
En tant que capçalera de la Xarxa de
Museus d'Art de Catalunya, el Museu
Nacional impulsa una estratègia comuna
de treball entre tots els museus del país
en els àmbits de la documentació
patrimonial i l'accessibilitat, la posada en
valor i la difusió del patrimoni artístic
català, la creació i gestió de les col·leccions
d'art d'àmbit nacional, la promoció del
coneixement dels museus i els seus
programes. D'acord amb el concepte
de col·lecció nacional que estableix
el Pla de Museus 2030, s'incrementen
els préstecs i els dipòsits des del Museu
Nacional a la resta de museus de la Xarxa i
del país en general.
En l'àmbit del desenvolupament, el museu
afrontarà la renovació del sistema de
recollida i anàlisi de dades, que ha de
permetre millorar les estratègies de
diversificació, increment i segmentació de
públics i de patrocinadors i amics.
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RELLEVÀNCIA I PROJECCIÓ:
OBJECTIUS I ACCIONS 2019-2022
OBJECTIUS

PROJECTES PRIORITARIS

• Incrementar el grau de coneixement i la
notorietat del museu en l'esfera local,
nacional i internacional

• Nou Pla de Comunicació que defineixi
polítiques i accions de màrqueting i
comunicació diferenciades per segments:
famílies, joves, adults i sèniors, professionals,
turistes i que desenvolupi la reputació
corporativa

• Donar més visibilitat a la col·lecció,
posant en valor els aspectes més forts i
singulars
• Liderar i continuar impulsant la
Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
Desplegar la col·lecció a través dels
museus de la xarxa i de la resta del país
• Reforçar la implantació del museu a la
ciutat de Barcelona
• Incrementar i diversificar els públics,
estudiar els públics i els no-públics,
identificar els potencials de creixement
• Prendre decisions d'acció basades en
el coneixement i la interpretació de les
dades
• Participar activament en xarxes
professionals internacionals
• Continuar establint aliances
estratègiques. Reforçar i incrementar
els vincles estratègics amb institucions
museístiques, culturals i socials i
educatives de rellevància
• Reforçar i incrementar els vincles
estratègics amb el sector privat
mitjançant polítiques orientades a
l'aportació de valor per a totes les parts
• Treballar en la reputació corporativa
per tal d'aconseguir una diferenciació
sostenible a llarg termini

• Continuar els àmbits de treball com a museu
capçalera de la Xarxa de Museus d'Art
de Catalunya d'acord amb el Pla d'Acció
establert conjuntament
• Participació activa en els programes de
ciutat:
» Creadors en Residència
» Big Draw
» BCNegra
• Recollida integrada de dades, anàlisi i
interpretació per a la presa de decisions.
Extensió de la cultura analítica al museu
• Increment de la itinerància d'exposicions de
la col·lecció en l'àmbit estatal i internacional:
» Nagasaki-Himeji-Sapporo-Shizuoka-Tokyo,
Japó: Barcelona, City of Miracles - 2019-20
» Sâo Paulo, Brasil: Juli González - 2019
» Beijing-Shanghai, Xina: Gaudí - 2022
• Consolidació del museu com a destí
cultural de referència a Barcelona, en estreta
col·laboració amb agents turístics
• Increment del nombre d'Amics del Museu
• Accions de patrocini coordinades amb
empreses, fundacions, associacions,… per tal
d'ampliar la projecció del museu
• Millora i explotació de la base de dades
relacional (CRM – Customer Relationship
Management), per tal d'elevar-la a nivell
estratègic
• Aplicació dels principis de Dades Obertes
(Open Data) sense restriccions pel que fa al
seu ús
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5
GOVERNANÇA, ORGANITZACIÓ
I FINANÇAMENT
ESTRUCTURES I MITJANS PROPIS D'UN MUSEU NACIONAL
EXCEL·LÈNCIA DE L'ORGANITZACIÓ
Per tal d'aconseguir els objectius
plantejats en aquest pla és necessari
afrontar una transformació significativa de
l'organització del museu i del seu marc
jurídic actual, que li permeti desenvoluparne al màxim el potencial i estar en igualtat
de condicions amb els seus homònims
europeus i internacionals amb els quals ja
comparteix espais de treball i cooperació.
El model jurídic i organitzatiu que regula
l'actuació del museu ha quedat desfasat
en el temps i lluny de la realitat actual de
la institució i de la societat a la qual ha
de prestar servei. Es requereix un
tractament específic que mantingui tots
els requeriments de transparència i de
rigor però que en reconegui també
la particularitat de l'activitat i li faciliti
instruments de gestió, i captació de
recursos més àgils i eficients,
tal com han fet ja la majoria
d'equipaments homònims. Aquesta
transformació permetria també una major
implicació i professionalització del seus
òrgans de govern.
En l'àmbit econòmic, cal tenir present que
els museus són generadors de riquesa
(cognitiva i social, i econòmica), i
d'ocupació de llocs de treball. No obstant
això, per assolir el que planteja aquest pla

serà essencial aconseguir un nivell de
finançament superior a l'actual per part
de les administracions públiques així com
seguir incrementant les vies
d'autofinançament.
En el pla laboral, el resultat d'un llarg
procés de consultes i enquestes amb el
personal revela que és necessària una
millor coordinació entre els diferents
departaments del museu, i una millora
dels processos de comunicació i de gestió
interna. L'objectiu ha de ser un major
reconeixement de la tasca que es fa
individualment i augmentar la motivació
de l'equip que de forma majoritària
manifesta una gran vocació per treballar
en l'àmbit de l'art i en una institució
transformadora de la societat. Es
desplegarà un programa d'evolució
organitzativa, de racionalització dels
procediments de treball i de simplificació
de processos i d'aprenentatge per la
innovació. S'implementaran mecanismes
de treball interdisciplinari i per projectes,
així com noves oportunitats de formació i
de participació en xarxes i fòrums externs.
Per a l'èxit del Pla, tots els departaments/
àrees han d'estar compromesos amb el
procés en què es troba immers el Museu
Nacional.
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GOVERNANÇA, ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT:
OBJECTIUS I ACCIONS 2019-2022
OBJECTIUS

PROJECTES PRIORITARIS

• Dotar al museu d'un nou marc
regulador

• Nou model jurídic per al museu que en
reconegui l'especificitat de gestió i la
necessitat d'una capacitat operativa més
flexible i autònoma

• Dotar al museu d'una estructura de
governança i de presa de decisions
de caràcter més especialitzat i
professionalitzat*
• Aconseguir un compromís estable i
creixent de finançament per part de
les administracions públiques per
recuperar els nivells de finançament
de 2008 (21M€) i a horitzó 2029
incrementar en un mínim de 20%
addicional**
• Avançar en el compromís social i
mediambiental (RS). Seguir treballant
amb transparència els projectes, els
processos i les relacions amb els
grups d'interès
• Adequar l'organització del museu a
través d'una estructura més flexible,
transparent i polivalent. Fomentar
la participació, la conciliació i el
desenvolupament personal de l'equip
• Incrementar la generació de recursos
propis optimitzant la comercialització
de serveis i l'obtenció de subvencions
d'àmbit local o europeu
• Fomentar el patrocini i mecenatge
com a font de finançament de
projectes i per adquisició d'obres.
Incentivar el rol de la Fundació dels
Amics del Museu com a font de
donació i llegats de particulars

* Punts avalats per l'informe d'avaluació
estratègica del CoNCA (Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts), 2014
** Percentatge revisable de l'increment, ja que la
logística de l'ampliació pot requerir una dotació
major.

• Reconfiguració de l'òrgan/s de govern per
aconseguir una aplicació més efectiva de
l'estratègia i una professionalització de la
governança
• Creació de consells assessors (científic, de
mecenatge, social i educatiu)
• Obertura a la participació ciutadana en
l'actuació del museu: taules d'associacions i
entitats, i de joves
• Nou model de generació d'ingressos:
» nova política d'esdeveniments i lloguer
d'espais
» nova política de tarifes
• Nou model de partenariat amb la Fundació
Amics del Museu que optimitzi la captació de
recursos i el desenvolupament social
• Nova política de Recursos Humans orientada
a l'apoderament: nou programa de formació;
millora els processos interns; foment del
treball per projectes; implementació de
sistemes d'avaluació que permetin millor
rendiment i major motivació. Augment de la
flexibilitat laboral
• Pla de Comunicació Interna: circuits estables
de flux informatiu, nova intranet i consolidació
de la transformació digital del museu també
de portes endins
• Pla d'infraestructures que inclogui: resolució
de carències en la seu actual; dotació de
sistemes tecnològics adequats a les
necessitats actuals; reforç de la seguretat de
les persones, de les obres i de l'edifici
• Aprovació del projecte bàsic i el projecte
executiu per a l'ampliació del museu
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3
IMPLEMENTACIÓ
DEL PLA
ESTRATÈGIC
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“Cal passar de la idea
de producte tancat o de
l'experiència com a bé de
consum a la de construcció
compartida del bé comú”
(equip del museu)
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DIMENSIÓ SOCIAL

TOP 30
PROJECTES
2019-2022

Dels més de 150 projectes i
accions que s'han identificat
per al període 2019-22, en
destaquem 30 com a prioritaris.
L'objectiu és haver-los executat
l'any 2022

1. Pla d'accessibilitat i inclusió social
2. Programes Públics renovats
3. Pla comunitari per la igualtat d'accés al museu
4. Millora d'accessos (transport, entorn urbà, etc.)
5. Programa Arts in Health
6. Política mediambiental i de sostenibilitat

7. Gòtic 2020 i Romànic 2022
8. Política adquisicions

COL·LECCIÓ

9. Projecte Art de postguerra i segona
avantguarda 2019-22
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10. Col·lecció online
11. Nova guia del museu
12. Pla de reserves
13. Fotografia: increment de la col·lecció i
desplegament a sales 2019-22
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CONEIXEMENT,
EDUCACIÓ I
EXPERIÈNCIES

14. Programa educatiu renovat
15. Programa d'exposicions temporals
16. Programa de treball amb artistes
contemporanis
17. Implementació de recursos digitals interactius
a les sales
18. Pla de recerca i revista científica
19. LAB museu

21. Xarxa de Museus d'Art de Catalunya
22. Nou Pla de comunicació
23. Millora i explotació de la base de
dades relacional (CRM)
24. Dades obertes
25. El museu com a destí turístic
26. Projecció internacional

GOVERNANÇA,
ORGANITZACIÓ I
FINANÇAMENT

RELLEVÀNCIA I
PROJECCIÓ

20. Beques per a conservadors
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27. Nou marc regulador
28. Nou model de negoci per
als events
29. Apoderament i Pla de formació
RRHH
30. Projecte bàsic i projecte executiu
per a l'ampliació del museu
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4

MESURES
D'AVALUACIÓ

INDICADORS QUANTITATIUS

AVALUACIÓ QUALITATIVA

Obtinguts d'estadístiques i dades
objectives

Retroalimentació obtinguda de grups
d'interès, per mitjà d'enquestes, entrevistes,
focus groups, experiència d'usuari, etc.
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1. DIMENSIÓ SOCIAL
ACCESSIBILITAT, INCLUSIÓ I SOSTENIBILITAT
QUANTITATIU

AVALUACIÓ QUALITATIVA

• Nombre total de visitants, percentatge
d'increment

• Pla d'Accessibilitat desenvolupat i
implementat. Millora de l'accés físic,
intel·lectual, sensorial i digital al museu i
la col·lecció

• Nombre de primeres visites, i de visitants
que repeteixen
• Percentatge dones/homes; segmentació
per franges d'edat
• Procedència de les visites (especial
atenció a la comunitat local)
• Durada mitjana de la visita
• Percentatge visitants amb entrada gratuïta
• Nombre de visitants amb risc d'exclusió
social, percentatge d'increment

• Eliminació de barreres d'accés físiques,
sensorials, cognitives i econòmiques
• Innovació i millora de la programació i
serveis del museu
• Retenció/repetició de docents,
associacions veïnals i centres educatius
• Retroalimentació de docents, associacions
i col·lectius és positiva (focus groups)

• Nombre d'entitats socials col·laboradores

• Grau de satisfacció entre els visitants
(enquestes)

• Reducció de l'impacte ambiental:
percentatge increment de l'estalvi
energètic (aigua, gas, electricitat i
increment de la segregació de residus)

• Els inputs d'usuaris, participants i
voluntaris són tinguts en compte a l'hora
d'avaluar, millorar i desenvolupar les
activitats i serveis

• Millora dels indicadors ambientals de les
reserves (HR, ºC…)

• El museu és una institució sostenible i
compromesa amb el medi ambient

• Manteniment de les certificacions de
qualitat (mediambientals, EMAS i ISO
14.001, i de Responsabilitat Social, IQNet
SR10)
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2. COL·LECCIÓ
QUANTITATIU

AVALUACIÓ QUALITATIVA

• Nombre d'obres ingressades per tipologia
(pintura, fotografia, escultura, gravat...)
i per tipus d'accessió (donació, compra,
dació, dipòsits...)

• L'increment de la col·lecció i els nous
enfocaments tenen un impacte positiu en
la percepció del museu

• Nombre d'obres prestades (a museus de
Catalunya, resta de l'Estat, internacionals)
• Nombre de seus que han acollit obres del
museu
• Nombre de moviment intern d'obres d'art
• Nombre d'obres intervingudes de
restauració
• Nombre de registres nous o actualitzats a
Museum+

• Es projecta un millor servei als museus
del país des de la condició de Museu
Nacional
• Qualitat dels informes d'examen
reflectogràfics i radiogràfics i interpretació
dels resultats, així com dels informes
d'expertesa sol·licitats
• La millora de les reserves té un impacte
positiu en el temps de recuperació
d'objectes i en la rotació d'objectes entre
reserves i sales

• Nombre d'objectes digitalitzats
• Nombre de noves fotografies d'obres de
la col·lecció
• Nombre d'obres accessibles al públic
online
• Percentatge de visites a la col·lecció
online sobre el total del web
• Percentatge d'objectes en reserves
accessibles al públic
• Nombre de consultes a les reserves
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3. CONEIXEMENT, EDUCACIÓ I
EXPERIÈNCIES
QUANTITATIU

AVALUACIÓ QUALITATIVA

• Nombre de programes oferts

• Increment de la capacitat d'aprenentatge i
gaudi de l'art

• Nombre de participants/col·lectius que
s'inscriuen
• Nombre de participants a les visites guiades

• Es reforcen els vincles científics i
expositius amb museus del món

• Nivell d'ocupació dels programes/activitats

• Pla de recerca elaborat i implementat

• Nombre de participants en el programa
escolar (escoles, alumnes)

• Els projectes d'investigació van alineats
amb les prioritats estratègiques

• Nombre d'exposicions

• La selecció d'exposicions/narratives és
ben acollida (enquestes)

• Nombre d'accions amb artistes
• Nombre d'investigadors que fan recerca al
museu

• Les exposicions incorporen nous relats i
museografia

• Nombre de projectes de recerca realitzats
i publicats

• S'exploren nous llenguatges i formats
(focus groups)

• Nombre de presentacions a jornades i
congressos

• Diversitat de col·laboradors (creatius,
artistes, investigadors) i augment del
diàleg entre diversos agents

• Increment de recursos digitals nous
publicats
• Nombre de publicacions
• Percentatge d'ús de les audioguies
• Nombre d'usuaris de la biblioteca
• Nombre de noves entrades al catàleg de
la biblioteca
• Nombre de documents servits o consultats
• Nombre de consultes ateses a l'arxiu
• Nombre de cursos/hores impartits a
màsters, postgraus, formació de
professorat, formació de professionals de
museus

• El museu involucra la comunitat per
identificar les necessitats i interessos i les
reflecteix en els programes
• Contribució al debat dins i fora del museu
• Canvis en percepció, valors, interès…
dels participants; catalitzador positiu en
la comunitat artística i creativa (output
creatiu, entorn col·laboratiu, millora la
comunitat)
• Valoració de l'oferta educativa per part
dels docents

• Nombre de reportatges fotogràfics de la
crònica del museu (aprox. 30-40 imatges
per reportatge, editades i etiquetades)
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4. RELLEVÀNCIA I PROJECCIÓ
QUANTITATIU

AVALUACIÓ QUALITATIVA

• Nombre total de visitants en el període

• El museu és interpel·lat per
institucions/agents de prestigi
internacional que desitgen
establir una associació

• Nombre d'exposicions que itineren
• Nombre de visitants de les exposicions itinerants (pel
país, a l'estranger)
• Nombre de programes i projectes conjunts amb
museus de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya
• Nombre de visites a l'espai web, duració mitjana i
procedència de la visita, percentatge usuaris des del
mòbil.
• Nombre de seguidors i amics a xarxes socials,
percentatge anual d'increment
• Nombre d'interaccions a les xarxes (Twitter i
Facebook)
• Nombre de lectors del blog
• Nombre de registres al CRM
• Nombre d'aparicions als mitjans de comunicació
• Nombre de projectes de recerca, programàtics,
expositius realitzats en col·laboració amb socis
nacionals i internacionals
• Nombre d'entitats col·laboradores (Catalunya, resta
Estat, àmbit internacional)
• Nombre de xarxes professionals, locals i
internacionals, on el museu participa
• Nombre de projectes que es duen a terme fora del
museu i/o amb lideratge mixt museu-entitats externes
• Nombre d'Amics del Museu

• Es desenvolupen projectes
d'innovació (educativa,
expositiva, digital)
• Influència creixent
d'exposicions, projectes i
investigacions mesurats
per rèpliques, debats que
generen, cites en publicacions
i interès dels mitjans
• Els projectes de col·laboració
es renoven en vèncer
• Increment del engagement
i del sentiment positiu en
xarxes socials; percentatge de
visitants que recomanarien
la visita (NPS-Net Promoter
Score)
• El museu és considerat un
actiu cultural i turístic de
primer ordre
• El museu contribueix al
“poder tou” (soft power) de
Barcelona i Catalunya, i a la
seva imatge de marca

• Nombre de becaris i d'alumnes en pràctiques

• Pla d'Analítica Digital
implementat

• Cessió d'espais: nombre d'esdeveniments i nombre
d'assistents als events

• Política de Dades Obertes
implementada
• Premis rebuts
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5. GOVERNANÇA, ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT
QUANTITATIU

AVALUACIÓ QUALITATIVA

• Nou marc regulador aprovat en el període
2019-22

• L'òrgan de govern del museu té un rol
actiu en el desenvolupament del museu

• Consecució dels objectius de finançament
(21M €)

• Es desenvolupen i utilitzen activament una
varietat d'eines de planificació (comitès de
programació, treball per projectes…)

• Increment del percentatge
d'autofinançament (increment d'ingressos
propis: taquilla, comercial, patrocini)

• Nombre d'obres ingressades a la
col·lecció fruit de patrocini i mecenatge

• Cada departament/àrea té clar quines
són les seves prioritats i com s'integren
amb les d'altres i amb els objectius del
museu; el personal entén els seus rols i la
contribució a l'assoliment dels objectius
de l'organització

• Increment del percentatge de factures
electròniques presentades

• Els objectius/projectes/plans són revisats i
avaluats periòdicament

• Nombre de programes de capacitació del
personal

• Pla de Comunicació interna implementat:
nova intranet desenvolupada, augment
dels fluxos, claredat i antelació de les
comunicacions, percepció de millora per
part del personal

• Cost per visitant

• Nombre de places convocades, increment
de personal

• Anàlisi del feedback de l'equip del museu
(públics interns)
• Pla de Formació implementat: millora de
les competències del personal; augment
dels nivells de satisfacció del personal
• Polítiques de control de costos i evolució
de les mesures d'estalvi
• Nou model de partenariat amb la
Fundació Amics del Museu implementat
• Percentatge d'objectius acomplerts del Pla
Estratègic 2019-2022
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5
HORITZÓ

2029

El Pla Estratègic 2019-2022 està
necessàriament connectat amb
un horitzó més ampli –2029– en el
qual destaquen dues fites, que cal
impulsar des del moment actual:
• l'expansió del Museu Nacional al
pavelló Victòria Eugènia
• la celebració del centenari de
l'Exposició Internacional de
Barcelona 1929 i de la construcció
del Palau Nacional, seu actual del
museu
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2029: EXPANSIÓ
AL PAVELLÓ VICTÒRIA
EUGÈNIA I L'ENTORN
DE MONTJUÏC COM
A VALOR

®B. Puig i P. Vivas
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Més autonomia i
recursos

Extensió del relat
del museu

Conectat a
la ciutat

Nous espais per
a les exposicions
temporals

AMPLIACIÓ
2029
2029

Centre
d'Estudis i
Recerca

Més espai de
reserves
Major dimensió
educativa

La principal limitació amb què
es troba el museu a l'hora de
portar a terme les missions que té
encomanades és la manca d'espais
apropiats. Si bé el Palau Nacional
és un edifici de grans dimensions,
els seus espais interiors no van
ser dissenyats per desenvolupar
les funcions d'un museu, fet que
deriva en disposar de molt poc
espai expositiu i de reserves. Això
constitueix una limitació important
per desenvolupar l'actual projecte
museístic, que passa per l'extensió
del relat del museu fins als anys
70 del segle XX, disposar d'espais
adequats per acollir exposicions
temporals que actualment es
presenten en espais soterrats,
ineficients i de mal accés, ampliar la
programació educativa i d'activitats
i augmentar l'espai dedicat a les
reserves, entre d'altres.

L'expansió al pavelló Victòria Eugènia
permetrà també acostar el museu a la
ciutat de forma molt important així
com a associacions i entitats del
districte Sants-Montjuïc i de la ciutat
en general. Així mateix, constitueix
una oportunitat única per a crear
espais museístics de referència en
el segle XXI, incloent-hi sales
d'exposicions temporals amb
estàndards internacionals, i una nova
secció d'educació on acollir una
programació permeable i oberta a una
diversitat de públics.
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2029: CENTENARI
DE L'EXPOSICIÓ
INTERNACIONAL DE 1929

La celebració del Centenari de
l'Exposició Internacional,
l'esdeveniment que va donar lloc a la
intervenció urbanística de Montjuïc i a
la construcció del Palau Nacional on
es troba el museu, és una gran
oportunitat que pot actuar de
paraigua i motor per acollir i donar
visibilitat al projecte futur del museu.
El marge d'una dècada permet
afrontar aquesta fita important amb el
temps i la planificació necessàries per
establir les fases de treball més
adients que facin possible completar
el programa en ocasió del centenari.
Algunes de les iniciatives que es
començaran a treballar en el període
2019-22 amb la mirada posada a
l'horitzó 2029 inclouen la posada en
valor del Palau Nacional com a
patrimoni arquitectònic i històric, la
creació d'un espai dedicat a l'any 1929
amb la incorporació de la història i
significat de Montjuïc en el context de
Barcelona i de Catalunya.
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VISIÓ DEL MUSEU NACIONAL EL 2029
• Un Museu Nacional ampliat al
pavelló Victòria Eugènia
• En un entorn de Montjuïc millor
connectat a la ciutat i amb
els serveis de ciutat propis de
l'espai urbà
• Un nou marc regulador i una
nova estructura de governança
• Un pressupost superior als 20
milions € anuals
• Més d'un milió de visitants a
l'any
• Un museu desplegat en les
seves múltiples dimensions:
social, patrimonial,
internacional, territorial,
educativa, de coneixement i
recerca, creativa, digital
• Un museu universalment
accessible a nivell físic,
sensorial, cognitiu i digital

• Un museu que encapçala una
xarxa activa de col·laboració a
escala nacional amb museus,
universitats, la societat civil,
artistes i creadors i està present
en la xarxa internacional amb
els seus museus homònims
• Tota la col·lecció accessible
online i en règim de dades
obertes
• Integració de l'anomenada
Indústria 4.0 (Internet de les
Coses, Big Data, Intel·ligència
Artificial) per a la millora
contínua dels processos i
serveis
• Un programa de celebracions
del Centenari amb dimensió de
ciutat i d'abast internacional,
incloent-hi exposicions,
projectes i esdeveniments
oberts al públic

• Una experiència de visita de
qualitat i adaptada a múltiples
audiències
• Una col·lecció nacional
ampliada fins a la dècada dels
anys 70 i en creixement regular
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