PROGRAMA
AMICS I AMIGUES
DEL MUHBA
Descripció del servei

Oficines del MUHBA
Espai per a voluntaris
C/ Baixada de la Llibreteria, 7
Barcelona 08002

El programa d’Amics i Amigues del MUHBA és
un pla d'acció encaminat a convèncer el visitant
ocasional per a que esdevingui un usuari actiu
dels serveis i dels productes del MUHBA. Amb
aquesta finalitat tothom s'hi adhereix
al
programa es beneficia d'incentius econòmics
(entrada gratuïta als centres
del MUHBA,
descomptes en les seves activitats i en les
compres a la botiga la Central), gaudeix
d'activitats exclusives (concertades amb altres
museus en règim de col·laboració i intercanvi,
accés a cursos de formació i als serveis voluntaris
del museus) i rep un tracte preferencial (tramesa
regular d'informació i atenció personalitzada en
el servei de reserves del MUHBA).

TIPUS DE CONTRIBUCIÓ
VOLUNTARIA

Prestació de treball voluntari en relació al
funcionament d'un programa del museu.
En aquest cas la col·laboració entre voluntari i
el MUHBA es limita a un període de temps de
sis mesos, renovable per voluntat expressa
d'ambdues parts.

FUNCIONS REQUERIDES

Es demana el suport del voluntari per a la
programació d'activitats, el manteniment de la
web i l'acompanyament en les sortides sota la
supervisió del responsable del museu del
programa d'Amics i amigues del MUHBA

TASQUES
Les funcions de suport al programa d'amics i amigues dl MUHBA es concreten en les
tasques següents:
 Participació activa en l'elaboració de propostes d'activitat que implica la recerca
d'informació, l'establiment de contactes, la negociació de condicions i el
tancament de calendari amb altres institucions.
 Manteniment de la web amb la renovació de les dades relatives al programa
d'activitats i de la memòria de les activitats realitzades.
 Recull i buidatge de les enquestes de satisfacció dels amics i amigues
participants en les activitats i elaboració d'estadístiques relacionades amb el
funcionament del programa
 Acompanyament de grups en les visites concertades i acompanyament en sortides i
viatges culturals (mínim de dos dies)
 Atenció a les demandes dels amics i amigues del MUHBA a les hores concertades
d'oficina amb el museu

DISPONIBILITAT
6 hores setmanals repartides en dos dies per la tarda i un dia pel matí :
 Dimarts de 11 a 13 h
 Dilluns i Dimecres de 17 a 19 h
 Opcional dissabte matí 10 a 14 h o sortides ocasionals de 2 dies

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DEL MUHBA
Xavier Clarià

Telèfon: 932 562 115

Correu: clamacultura@gmail.com

