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1.

PRESENTACIÓ

Consolidat el Museu com a nou equipament cultural de la ciutat, els programes
públics han contribuït a posicionar-lo a nivell internacional i com un nou centre de
referència de la ciutat.
Era objectiu del 2017 impulsar la difusió del Museu i el nombre de visitants i usuaris,
tant amb el reforç de la comunicació com mitjançant uns programes de més abast.
L’exposició David Bowie is,
is produïda pel V&A, comportà un gran nombre de
visitants, locals i internacionals, gairebé en una relació d’un 50%, fet que afavorí el
posicionament esmentat.
També hi contribuí l’exposició TAPAS,
TAPAS dedicada al disseny relacionat amb el món de
la cuina i la gastronomia, de molt èxit i que ha significat un increment de fons del
museu, atès que una sèrie de peces han passat a enriquir la Col·lecció de Disseny de
producte.
Dins de l’impuls de l’increment d’usuaris el Museu engegà també el programa
d’Activitats familiars amb el nom de Disseny en família,
família que regularment s’ofereixen
els caps de setmana i alguns dies d’ofertes especials, normalitzant i completant
d’aquesta manera la vida del museu.
Tant pel que fa als programes públics com a certs programes interns, la visibilitat ha
estat molt més elevada i amb una repercussió positiva per al Museu. Les relacions i
acords amb escoles i associacions s’han incrementat i han generat cursos,
conferències, debats, etc., tant en col·laboració com donant-los suport o tot alhora.
Dins de la línia de reflexió crítica sobre les aportacions del disseny a la millora de la
vida de la societat, tingué lloc la II Jornada Disseny per viure sobre la relació entre
disseny i educació, amb la participació de Rosan Bosch, dissenyadora de renom
internacional en aquests temes.
Quant a la línia de reflexió sobre les relacions disseny, artesania i art, destaca l’acord
amb Catalunya Artesania, fet que fa possible la realització d’una exposició anual del
Museu a la seu de l’entitat, sent la primera Plats del dia,
dia que complementà alguns
aspectes de TAPAS.
TAPAS
De portes endins, tant el Departament de Col·leccions com el Centre de
Documentació han incrementat els fons, en alguns casos de manera doble, amb
productes destinats a Col·leccions i amb fons documentals relacionats al Centre de
Documentació, fet que permet seguir el procés de creació des de la idea i el primer
esbós fins a la creació definitiva. Entre ells, els fons America Sanchez i Ricard Giralt
Miracle. El fons de la Fundació Comunicació Gràfica, ingressat el 2016, atès el seu
volum, ha exigit una gran atenció pel que fa a l’inventari i documentació.
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Dins del Disseny Hub Barcelona, sota la nova gerència a càrrec de David Cheliz, la
col·laboració del Museu amb FAD i BCD s’ha fet realitat en algunes activitats, però
sobretot en l’acord, que es portarà a terme el juny 2018, d’organitzar la primera
Barcelona Design Week conjunta FADFAD-BCD, amb el suport i col·laboració del
Museu.
Museu Cal sumar-hi les activitats compartides amb la Biblioteca del Clot-Josep
Benet.
El Museu s’ha sumat a l’Any Puig i Cadafalch 2017 amb l’exposició de fotografies
intitulada Puig i Cadafalch vist per Ramon Manent.
Manent
Continua en procés l’elaboració d’un pla estratègic de funcionament del museu per
als anys propers.

Pilar Vélez
Directora
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2.1. Trasllat del fons patrimonial i documental

2.

FONS PATRIMONIAL I DOCUMENTAL
La política de col·leccions com element essencial i fundacional dels
equipaments museístics contempla l’increment patrimonial, la
documentació, la conservació i la difusió de les col·leccions del Museu.
Una cop finalitzat el trasllat de peces des de les antigues seus el 2016,
durant l’any 2017 el Museu del Disseny ha posat èmfasi en la tasca de
continuar la instal·lació de peces dins les reserves. Aquesta tasca
requerirà diversos mesos de treball i es perllongarà en els propers anys.
Enguany han ingressat 1.306 peces de les col·leccions a reserves. El més
destacable del 2017 segueix sent l’increment patrimonial, que
darrerament centra els esforços en posar les col·leccions de Disseny
gràfic al dia, així com la documentació de les col·leccions que inclouen
també les nombroses sessions de fotografia així com la implementació del
seu sistema d’arxiu, ClipFiles.

2.1.

Increments
Col·leccions
Total registres: 635
Total donants: 41 (35 particulars; 6 empreses i institucions)
Total compres: 3
Les col·leccions del museu es van incrementant mitjançant les donacions
puntuals que particulars i empreses fan desinteressadament al Museu.
També a partir de convenis de col·laboració amb entitats i organismes que
atorguen premis rellevants dins la cultura catalana i espanyola com ara
Barcelona Fashion Week 080, Premis Lux de fotografia o premis Delta de
disseny de Producte, Premis LAUS de disseny gràfic. Enguany, però, s’han
vist especialment incrementades les col·leccions de Ceràmica, arran de
l’exposició temporal Plats del dia; de disseny producte, per ser una
col·lecció “viva”; i de Disseny gràfic, en part, com a conseqüència de
l’increment iniciat per a la nova exposició de llarga durada que s’ha
d’inaugurar el juny del 2018, Dissenyes o treballes? La nova comunicació
visual, 1980-2009 i que es preveu que incrementi exponencialment els
fons d’aquesta disciplina del disseny.

Fons documental
El Centre de Documentació ha tramitat 4 donacions, 3 d’arxiu: America
Sanchez, Martí Santandreu (Llibretes de tintura de Rubí Industrial) i Ramon
Sunyer, i 1 de biblioteca: Andreu Vilasís.
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Hem incorporat 2 noves revistes (Lightecture i Gràffica), 2 noves bases
de dades de tendències (WGSN Fashion Lifestyle & Interiors) i subscrit 4
noves plataformes online de continguts digitals especialitzats (Design
Arts ans Applied Arts Index-DAAI, Berg Fashion Library, Vogue i Harper’s
Bazaar). Finalment, s’ha incorporat 2.774 llibres, entre compres,
intercanvis i donacions.
Cal esmentar, especialment, les donacions conjuntes al Centre de
Documentació i a Col·leccions que permeten reunir l’objecte i la
documentació d’arxiu, fet que permet aplegar una informació molt més
completa de l’objecte. Enguany s’han incorporat objectes i documents
d’arxiu del dissenyador de producte Ramón Benedito, del dissenyador
gràfic America Sanchez i de l’artista Jordi Vila Rufas.

2.2.

Conservació
Col·leccions
Peces desinsectades per anòxia al CRBMC: 92
Peces restaurades: 9
Les peces restaurades al llarg de l’any bàsicament han estat peces
demanades en préstec per a exposicions temporals que han tingut lloc el
2017 (peces del segle XVII) o que tindran lloc al llarg del 2018 (vestits de
Balenciaga per al Metropolitan de Nova York, o de principis del segle XX
per al Museu Thyssen, exposició de Sorolla). La peça més destacable és un
llit del segle XVII de manufactura catalana, de fusta tallada, policromada i
daurada, donació de l’any anterior.

Fons documental
S’han realitzat tasques de neteja i conservació preventiva de 25 conjunts
documentals, entre fons d’arxiu i nous ingressos de biblioteca (9.834
unitats). S’han fet 5 tractaments especials en càmbra d’anòxia de
documentació procedent de diversos fons entrants.
Finalment, s’han catalogat 2.794 llibres especialitzats i 7.427 documents
de 17 fons d’arxiu.
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2.3.

Documentació
És destacable el projecte d’arxiu fotogràfic a partir del repositori digital
ClipFiles, que permetrà una gestió més àgil de les imatges per a treballs
interns i de comunicació externa al museu. Un cop definits els criteris de
classificació i arxiu del material fotogràfic del Departament de
Col·leccions, es va iniciar la gestió de les imatges amb aquest programa,
tant a nivell intern com amb els fotògrafs externs.
Aquesta nova eina ha comportat fer la revisió del material gràfic de què
disposa el departament i repensar els criteris de classificació en un arxiu
que en un futur podrà contenir unes cent mil fotografies.
S’han introduït un total de 871 registres (847 arxius gràfics i 24
documents), documentats amb el número de registre, mòdul i paraula
clau, així com s’ha inclòs la informació relativa al fotògraf, d’acord amb la
informació de l’eina emprada, actualment, per a la gestió de Col·leccions,
Museumplus©. També s’ha fet un manteniment del MuseumPlus en el
sentit que ha estat introduït tot el registre de l’any, i s’ha realitzat 33
sessions fotogràfiques amb un total de 931 noves peces fotografiades.
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Implementació del sistema d’arxiu ClipFiles

FOTOGRAFIES
33 sessions fotogràfiques, 931 peces
fotografiades

INCREMENT
1.306 noves peces registrades

RESTAURACIÓ
9 peces restaurades, 92 peces desinsectades

INCREMENT
635 registres; 41 donants i 3 compres

PRÈSTECS
22 peces prestades
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2.4. Documentació

2.4.

Préstecs
Col·leccions
El Museu col·labora amb altres entitats organitzadores d’exposicions
prestant peces de les col·leccions pròpies, generalment no exposades a
les exposicions permanents.
Retorns de préstecs:
préstecs
Total préstecs retornats: 4
Total peces retornades: 16

• Cercle Cité. Pablo Picasso. Les animaux dans la céramique et l’oeuvre
graphique, Luxemburg. 25/10/2016 – 15/01/2017 (3 peces)
• Casa-Museu Lluís Domènec h i Montaner. La ceràmica modernista i Lluís
Domènech i Montaner, Canet de Mar. 18/02/2017 – 17/09/2017 (2 peces)
• Museu Diocesà de Solsona. Ossos, un viatge a l’època medieval de la
mà de l’antropologia física. Solsona, 12/05/2017 – 15/08/2017 (2 peces)
• Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Palau
Moja. Palau Moja.The Catalan Heritage House . Barcelona, 2/11/ 2016 –
15/07/2017 (9 peces).
Pròrroga de préstecs:
préstecs
Total préstecs prorrogats: 1
Total peces prorrogades: 1

• Museu Episcopal de Vic. Exposició permanent. Vic, 3/11/2017 –
3/11/2021 (1 peça).
Nous préstecs:
préstecs
Total nous préstecs : 6
Total peces prestades: 40

• D’Or Museu. Exposició Permanent. Sant Julià de Ramis. Girona, 4 abril
de 2017 – 7 abril de 2019 (8 conjunts de joies- 34 peces).
• Fundació. SETBA. Arquitectures. Barcelona, 21 de setembre – 18
novembre 2017 (4 peces).
• Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Les dones també seuen.
Espais i mobles femenins dels segles XVI i XVII al Monestir de Pedralbes.
Barcelona, 10 octubre 2017 – 18 de febrer de 2018 (7 peces).
• Museu de Mataró. Els mitjons Molfort’s i la publicitat racional. Mataró,
10/11/2017-17/06/2018 (19 peces).
• Museu d’Història de Catalunya. Puig i Cadafalch. Arquitecte de
Catalunya. Barcelona, 14/12/2017-14/04/2018 (1 peça).
• Casa Masó-Fundació Rafael Masó. Puig i Cadafalch, Masó i els Banys
àrabs de Girona. Girona, 19/12/2017-31/03/2018 (1 peça).
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Al 2017 s’ha realitzat el retorn parcial d’un antic dipòsit de la Generalitat de
Catalunya per sol·licitud expressa de l’esmentada institució: Devolució del
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3.

PROGRAMES PÚBLICS
La missió del Museu del Disseny, entre d’altres, és la divulgació del
coneixement generat tant a partir de les pròpies col·leccions com de les
reflexions crítiques sobre diferents aspectes del disseny, com ara el seu
rol en la societat, que s’expressen en els programes d’exposicions, els
programes educatius i un ampli programa d’activitats produïdes pel
Museu o en col·laboració amb tercers.

3.1.

Exposicions
El Museu del Disseny mostra les pròpies col·leccions mitjançant diverses
exposicions permanents amb el compromís de renovar-se cada 4/5 anys,
amb la voluntat de crear una museografia més àgil i uns discursos
renovables periòdicament, lluny de la concepció estàtica dels museus
convencionals:
• Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural,
cultural un
recorregut monogràfic, amb un total de 240 peces, de disseny de
producte nacional.
• Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives i d’arts d’autor
(Segles IIIIII-XX),
XX 1.200 peces que conformen la historia de les arts
decoratives del nostre país, tot mostrant les col·leccions de ceràmica,
mobiliari, vidre, teixits, rellotges, entre altres objectes, fins arribar a les
col·leccions d’art d’autor del segle XX.
• El cos vestit. Siluetes i moda (1550(1550-2015),
2015) reuneix 170 peces
d’indumentària i moda des del segle XVI fins a l’actualitat.
• El disseny gràfic: d’ofici a professió (1940(1940-1980),
1980) dedicada als
pioners del disseny gràfic amb més de 500 treballs.
El Departament d’Exposicions s’ocupa també del manteniment de les
quatre exposicions permanents: gestió dels industrials, control del
calendari setmanal, seguiment de les incidències fins a la seva resolució,
etc.
Total visitants: 87.058 visitants
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Durant l’any 2017, el Museu ha programat quatre exposicions temporals:
• D’Obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura comissariada per Pedro
Azara (16/9/16 – 29/1/17, sala A). Es van exposar 350 peces de 60
centres o museus (12 d’internacionals) i va rebre 28.035 visitants.
L’exposició mostrava una selecció de tres-centes peces de ceràmica
aplicada a l’arquitectura des de l’antiguitat fins avui procedents de
nombrosos museus europeus i de la seva pròpia col·lecció. Amb
aquesta exposició el Museu del Disseny vol mostrar la rellevància i la
pervivència de l’ús de la ceràmica en l’arquitectura, des de l’antiguitat
fins a l’ús de les noves tecnologies.
• TAPAS. Spanish design for food comissariada per Juli Capella i
organitzada per Acción Cultural Española (8/03/17 – 21/05/17, sala B i
vestíbul). L’exposició explorava la interacció entre el disseny i la
gastronomia. Se centra principalment en les creacions dels últims 25
anys sense deixar de banda la important tradició popular del disseny
català i espanyol. Va rebre 29.471 visitants.
• David Bowie is. Produïda pel Victoria and Albert Museum de Londres
(25/05/17-15/10/17). L’exposició se centrava en la diversitat de l'obra de
David Bowie, la varietat de les seves fonts d'inspiració i l'estreta
interrelació entre multitud de disciplines i formes d'expressió. Va tenir
94.516 visitants.
• Adolf Loos. Espais privats. Comissariada per Pilar Parcerisas (13/12/1725/02/18). L’exposició mostrava per primera vegada a Espanya una
extensa mostra del treball d'aquesta figura de l'arquitectura vienesa,
pioner del debat entre espais de vida pública i de vida privada. Fins al
31 de desembre va rebre 7.318 visitants.
El Museu del Disseny també ha produït i presentat mostres d’accés lliure
en àrees de vestíbuls i/o circulació:
• Plats del dia, comissariada per Rosa Cortiella (4/05/17-28/05/17, Centre
d’Artesania Catalunya) . L'exposició recull una selecció de peces de
ceràmica contemporània i d'autor que formen part de l'increment de la
col·lecció del Museu del Disseny. Va rebre 5.925 visites.
• David Bowie vist per..., comissariada per Francesc Fàbregas (6/7/17 –
15/10/17, aparador de la Biblioteca El Clot-Josep Benet). Mostra
fotogràfica de la figura de David Bowie a través d’un recull d’imatges de
reconeguts fotògrafs catalans que documenta el pas de l’artista per
Catalunya. Va rebre 94.516 visitants
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• Puig i Cadafalch vist per Ramon Manent, comissariada per Ramon
Manent (23/11/17 – 06/02/18, vestíbul sala B). La mostra ofereix la visió
de Manent de l’obra de l’arquitecte i descobreix algunes de les obres
més significatives de Puig i Cadafalch. Fins al desembre va tenir 9.747
visitants.
• En l’àmbit de l’accés del Centre de Documentació s’han organitzat 3
mostres de petit format (La biblioteca d’Andreu Vilasís: un artista de
l’esmalt (6/02/17-30/06/17); Quina Olimpíada la d’aquell any! (1/07/1712/12/17); i Gustavo Gili: les cobertes d’una editorial (13/12/17-).
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EXPOSICIÓ PERMANENT
Disseny gràfic: d’ofici a professió (19401980)

EXPOSICIÓ PERMANENT
Extraordinàries! Col·leccions d’arts
decoratives i arts d’autor (segles III-XX)

EXPOSICIÓ PERMANENT
El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)

EXPOSICIÓ PERMAMENT
Del món al museu. Disseny de producte,
patrimoni cultural

EXPOSICIÓ TEMPORAL
TAPAS. Spanish Design for Food

EXPOSICIÓ TEMPORAL
David Bowie is
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JORNADES I CONFERÈNCIES
Diàlegs de Gastronomia

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Josep Pla Narbona. Crits a la paret i poemes
visuals. Cartells 1947-2004

JORNADES I CONFERÈNCIES
II Jornada Disseny per viure

JORNADES, CONFERÈNCIES I TALLERS
II Jornada de creativitat i tendències

PORTES OBERTES
La Nit dels Museus
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VISITES GUIADES
Visites al Pis-Museu de la Casa Bloc
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3.2.

Serveis educatius
Programa d’activitats escolars
Al llarg d’aquest segon curs escolar, setembre 2016-juny 2017, hem
consolidat l’oferta d’activitats escolars que inclou visites-taller
relacionades amb els continguts de les col·leccions del museu, visites
guiades a les exposicions permanents i al pis-museu de Casa Bloc i el
projecte museu-escola “Muntem una exposició”.
Els escolars que han participat en alguna d’aquestes activitats durant el
curs 2016 – 2017 han estat un total de 5.656 escolars.

• Oferta de visites-taller del curs 2016-2017 ha estat la següent:
EDUCACIÓ INFANTIL / 1Ri 2N PRIMÀRIA
- Petits monstres vestits. Ampliar, reduir, allargar, perfilar i destapar!
- I per què no? Objectes, necessitats i fantasia.
- A mà i a màquina. Color, tipografia i composició en el disseny gràfic.
- Reordenem Extraordinàries! Com s’ordenen els objectes i les col·leccions
del museu.
- Siluetes (im)possibles... Cinc accions que transformen el cos.
ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS
- Llegir l’objecte. Res és perquè sí.
- La internet de les coses... del Museu.
- Pensar amb els ulls i mirar amb el cervell.
- Com vestim el cos? La moda com a construcció social.
– Objectes extraordinaris. Objectes que parlen de comerç,
colonialisme, societat de consum...

• Projecte de col·laboració museu-escola Muntem una exposició: un
món d’objectes, mirades i relats
Amb l’IE Les Vinyes de Castellbisbal, amb alumnes de 1r ESO. Aquest
projecte educatiu té com a objectiu que la comunitat d’aprenentatge
escola-museu treballi en un diàleg igualitari que involucri tots els seus
membres: professorat, alumnat, personal del museu i les famílies. El
projecte promou descobrir el museu com un espai social de descoberta,
interpretació i debat al voltant del patrimoni i on l’alumnat se senti
protagonista.
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• Elaboració de la guia didàctica per a professors d’ESO de la Casa Bloc.
Habitatge 1/11. Amb la col·laboració d’El Globus vermell s’ha redactat una
guia didàctica que inclou a més de la proposta didàctica, quatre propostes
post visita i bibliografia. La guia es va presentar en una sessió de
presentació de recursos didàctics per a professors d’ES0 al Centre de
Recursos de Sant Andreu ( 30/3/17).

Col·laboració amb altres serveis i entitats educatives
• Presentació dels serveis educatius del Museu del Disseny a les entitats
del Consell de Coordinació Pedagògica de l’IMEB (3/5/17).
• Participació en el projecte Exit 2. Suport a l’atenció de les diversitats
als centres, del Consorci d’Educació de Barcelona. (20/4/17) INS Sant
Andreu, 3r ESO. En relació a aquest projecte estem en converses per
ampliar i millorar la col·laboració de cara al curs 2017-18.

3.3.

Activitats
El programa d’activitats del Museu del Disseny, que produeix directament
o en col·laboració d’altres agents, engloba diferents tipologies: les visites
guiades, les activitats familiars, tallers i casals, conferències i
presentacions, jornades i festivals, cursos, accions per l’accessibilitat i
altres que en total han reunit un total de 36.831 visitants, incloent les
visites a la Casa Bloc.

Activitats familiars i infantils
Durant l’any 2017 el Museu del Disseny ha consolidat i ampliat l’oferta de
tallers familiars de cap de setmana vinculats a les exposicions permanents
o bé temporals. S’ha iniciat una oferta d’activitats autònomes, en aquest
cas, en relació a les exposicions temporals: Tapas. Spanish Design for
Food i Adolf Loos. Espais privats i organitzat la primera Jornada familiar
Disseny en Família i tallers per a infants durant el període de vacances de
Nadal.
• Taller familiar Terra Líquida (diumenges de gener a juliol i de setembre
a desembre). En relació a l’exposició permanent Extraordinàries!, es
convida a experimentar amb el gust per la matèria i les tècniques
manuals pròpies de la ceràmica. A partir de peces emmotllades i
seriades els participants poden crear la seva peça única i original.
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• Taller familiar La vaixella màgica (diumenges del 12 de març al 21 de
maig). En relació a l’exposició temporal Tapas. Spanish Design for
Food, aquest taller familiar proposa fer un plat utilitzant com a material
la xocolata. Aquest plat es fa amb un motlle del plat Ona, una creació
de la dissenyadora Gemma Bernal que forma part de la col·lecció del
museu.
• Postals d’activitats: 1 Entendre 2 Reconèixer 3 Expressar. Activitat
autònoma a l’exposició Tapas. Spanish Design for Food per a famílies i
públic en general, que proposa fer una visita més activa i lúdica
experimentant amb el dibuix (9/3-21/5/17).
• Casal d’estiu XUP-XUP, en col·laboració amb Tantàgora (10-14/7/17 i 48/9/17). Dues setmanes de casal al voltant de la literatura, el disseny i la
creació, adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys. Aquest any la proposta
creativa ha estat fer un objecte-llibre. A partir d’un conte escrit per a
l’ocasió per Roser Ros, els nens i nenes van il·lustrar i muntar el seu
propi llibre. Amb la col·laboració de l’artista Inge Nouws i Io Valls,
responsable de la part literària del casal.
•

Jornada familiar Disseny en família (7/10/17). El museu ha organitzat la
primera Jornada Familiar “Disseny en família” adreçada a les famílies
amb nens i nenes fins a 12 anys. Aquesta iniciativa ha consistit en una
invitació a la participació en diferents experiències creatives
compartides al llarg de tota la jornada i que s’han aprofitat per
presentar l’oferta dels tallers familiars que ha preparat el Museu del
Disseny per al curs 2017 – 2018. També s’ha presentat l’espectacle de
titelles hologràfics de la companyia HOLOQUÉ, el joc de construcció
KAPLA i el joc de memòria gegant d’objectes del Museu del Disseny.
“Disseny en família” serà la marca que identificarà totes les activitats
que programi el museu per al públic familiar.

• Taller familiar Qui no s’espanta, estampa! (diumenges d’octubre a
desembre). En relació a l’exposició permanent El cos vestit. Siluetes i
moda (1550-2015) ens fixem en els teixits d'indianes i en els estampats
dels vestits. Al taller s’experimenta amb la tècnica d'estampació a mà, al
bac, per decorar una roba entre tots els participants. Al final del taller
cada participant es podrà endur la seva peça personalitzada: una
bandana de pirata o una roba per empaquetar segons la tradició
japonesa.
• Taller familiar d'estampació de postals de Nadal en el marc del Design
Market (FAD) (23/12/17).
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3. ACCIONS
3.2. Serveis educatius

• Tallers de Nadal. Durant el període vacacional escolar de Nadal s’han
programat 3 tallers adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys.
(27,28,29/12/ 17 i 2,3,4/01/18)
Atipa’t. Tipus de xocolata Arts decoratives i disseny gràfic.
Embolica que fa fred! Disseny gràfic.
Pengim, penjam: objectes de Nadal. Disseny de producte.

Tallers i cursos
Tallers adreçats a públics especialitzats
• Taller Disseny per l’aprofitament dels aliments, activitat paral·lela a
l’exposició TAPAS. Spanish Design for Food, en col·laboració amb el
FAD. (27/3 a 19/4/17). Taller adreçat a alumnes d’escoles de Disseny per
reflexionar a propòsit de com el disseny pot aportar solucions al
malbaratament alimentari. Directors del taller: Ariel Guersenzvaig, Salva
Fàbregas i Sofía Majan.
• Taller de Programació Tangible amb Arduino (17/5/17). Amb la
col·laboració de la Càtedra Telefònica UOC en Disseny i Creació
Multimèdia. Aquest taller s’ha adreçat a persones interessades en
desenvolupar capacitats creatives i expressives mitjançant la tecnologia
i la programació.
• Taller Intersecció/ Intervenció/Interacció (31/5/17) en col·laboració
amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Taller centrat en
tecnologies col·laboratives per reimaginar gènere, història, memòria,
futurs i comunitats, amb els projectes col·lectius de Diasporas Críticas,
Migratory Times i el Museum of Random Memory.

Cursos divulgatius, de producció pròpia o en col·laboració, en relació a les
col·leccions del museu.

PRODUCCIONS PRÒPIES
• Curs Introducció a la història del vestit, (de 19/1 a 6/4 /17, 12 sessions).
Segona edició del curs que combina el recorregut històric amb altres
aspectes del vestit com la creació contemporània o el seu tractament com
a peça patrimonial. Dirigit per Laura Casal-Valls amb les especialistes
col·laboradores: Sílvia Saladrigas, Sílvia Ventosa, Teresa Bastardes, Marta
Marín, Mireia González, Montserrat Xirau i la dissenyadora Txell Miras.
Com a cloenda del curs es va anar a veure l’obra de teatre Barbes de
balena, al Teatre Maldà, inspirada en la doctora Dolors Aleu i Riera que
volia abolir la cotilla.
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• Curs Introducció a la història del vestit (del 8/11 al 28/2/18). Tercera
edició del curs que combina el recorregut històric amb altres aspectes del
vestit com la creació contemporània o el seu tractament com a peça
patrimonial. Dirigit per Laura Casal-Valls amb els especialistes
col·laboradors: Sílvia Saladrigas, Sílvia Ventosa, Teresa Bastardes, Marta
Marín, Mireia González, Montserrat Xirau i Josep Abril. El curs ha passat de
12 a 14 sessions i s’inicia la col·laboració estable amb l’Espai Gratacós,
Dress Art i l’Arca.

COPRODUCCIONS
• Club de lectura Llegim el Museu, Objectes i col·leccions,en
col·laboració amb la Biblioteca de El Clot – Josep Benet (de 10/16 a 06/17,
4rt dimecres de cada mes). Club temàtic en el qual les lectures han tingut
com a protagonistes els objectes, els col·leccionistes i com i de quina
manera els objectes arriben o no als museus. Conduït per Clara Grífol
García. Les lectures d’aquest club han estat:
La llebre amb els ulls d’ambre d’Edmund de Wall, El amante del volcán de
Susan Sontag, El museu de la innocència d’Orhan Pamuk, La maleta de
Serguei Dovlàtov, Casa gran de Nicole Kraus, No ha lugar a proceder de
Claudio Magris i Homer i Langley d’E.L. Doctorow.
Com a cloenda del club es va fer una visita al Museu Frederic Marès de
Barcelona (Gabinet del col·leccionista).
• Dissenyar l’escena, en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya
i la Biblioteca de El Clot- Josep Benet. Tercer cicle de converses sobre
disseny teatral (de 10/16 a 5/17, 6 sessions) a partir dels espectacles de la
temporada 2016-17 del TNC. Les temàtiques tractades han estat
l’escenografia, el vestuari i la il·luminació. Cada conversa ha comptat amb
la presència de la figurinista, escenògraf o il·luminador de l’obra, un
dissenyador de la mateixa disciplina i el director o coordinador artístic de
l’obra. Les sessions de gener a maig han estat:
o Escenografia a propòsit de En la solitud dels camps de cotó de
Bernard-Marie Koltès amb Ignasi Camprodon (coordinador artístic),
Sebastià Brosa (escenògraf de l’obra) i amb Lluís Pau, (interiorista i
dissenyador industrial).
o Il·luminació a propòsit de La senyora Florentina i el seu amor Homer,
de Mercè Rodoreda amb Ignasi Camprodon (coordinador artístic),
Kiko Planas (il·luminador de l’obra) i amb Jordi Moya, (il·luminador).
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o Vestuari a propòsit de A tots els que heu vingut de Marc Rosich amb
Marc Rosich (autor i director de l’obra), Marsa Amenós (cap de l’Àrea
d’attrezzo i sastreria del TNC) i Ester Barón (historiadora de l’art).
o Il·luminació a propòsit de Ricard III de William Shakespeare, amb
Ignasi Camprodon (il·luminador de l’obra) i Toni Rueda (il·luminador).
• Club de lectura Llegim el Museu: descobrim el còmic, en col·laboració
amb la Biblioteca de El Clot – Josep Benet (del 10/17 al 06/18, 4rt dimecres
de cada mes). Club temàtic on el còmic és vist tant des del punt de vista
literari com gràfic.
- Sessió 1. Presentació del club i el calendari de lectures (25/10/17).
- Sessió 2. Rebétiko/Glenn Gould de David Prudhomme (22/11/17).
- Sessió 3. Asterios Polyp de David Mazzucchelli (20/12/17).
En col·laboració amb l’Associació per a l’Estudi del Moble:
• Curs Història del moble. Aprèn, practica observa (del 10/16 al 04/17). El
curs fa una introducció a la història del moble presentant les eines per
reconèixer els estils i les èpoques. Es tracta el moble al llarg de la història
en els principals països europeus, especialment, l’espanyol i el català.
• Curs Art Déco. Història, materials i tècniques, (5-6/5/17). L'objectiu del
curs ha estat estudiar aquest corrent estètic, fixant un especial interès en
el mobiliari, la visió del treball dels creadors, les tècniques i els materials
utilitzats.
• Curs Aprenem a catalogar: Miralls, (4-7/7/17). L’objectiu del curs ha estat
ensenyar a catalogar miralls des d'un punt de vista formal, històric,
estructural i material.
• Curs Història del moble del segle XX, (del 10/17 al 3/18). El curs centra la
seva atenció en la producció de mobles a Europa i els Estats Units i
estableix una relació directa amb els entorns més pròxims del disseny
català i espanyol.
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Conferències, xerrades i projeccions de films
Cicles de conferències en relació a les exposicions temporals,
conferències divulgatives o presentacions de llibres en relació a objectes
o patrimoni relacionat amb les col·leccions del museu, xerrades
impulsades amb la col·laboració d’escoles i institucions, així com xerrades
divulgatives en relació al disseny.
PRODUCCIÓ PRÒPIA
• Conferència d'Andreu Vilasís: L'art de l'esmalt (17/1/17). L'artista plàstic,
especialitzat en l’esmalt al foc sobre metalls, Andreu Vilasís va fer
aquesta conferència en motiu de la donació que ha fet al Museu de la
seva extensa i molt especialitzada biblioteca sobre arts decoratives,
joieria i esmalt, que conté 1.200 documents i 130 revistes, una de les
principals d’Europa pel que fa a l’esmalt.
• Diàlegs de gastronomia i disseny, activitat paral·lela a l’exposició
TAPAS. Spanish Design for Food. Tres converses, moderades per Juli
Capella, en què s’han presentat projectes de destacats cuiners i
dissenyadors que han viscut l’experiència de col·laborar conjuntament:
- Diàleg Javier Bonet + Martí Guixé (25/4/17)
- Diàleg Ferran Adrià + Luki Huber (2/5/17)
- Diàleg Jordi Roca + Andreu Carulla (11/5/17)
• Conferència i presentació de projectes L'aprofitament dels aliments:
un camp per desenvolupar solucions des del disseny (19/4/17) activitat
paral·lela a l’exposició TAPAS. Spanish Design for Food. Conferència,
taula rodona i presentació de projectes per fer visible la problemàtica
del malbaratament alimentari i quin paper hi pot tenir el disseny com a
facilitador de solucions. Amb la col·laboració de Montserrat Saperas en
els continguts. Conferència a càrrec de Paco Muñoz de la Plataforma
Aprofitem els Aliments (PAA) i participació de Josep Tejedo, Director
general de Mercabarna, Bernat Benito Executive Chef / Production
Manager de de GastrofFira i Mireia Barba, responsable del projecte
Espigoladors i Conductora de l’acte: Diletta Parente, periodista i
cofundadora de la PAA. També es presenten els projectes sorgits del
taller “Disseny per l’aprofitament dels aliments” fet en col·laboració
amb el FAD.
• Activitat Oficis i Orificis. Recorregut històric pels processos oblidats de
l’art de fer llibres (23/4/17) Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el
col·lectiu l’Automàtica ha fet un recorregut per la història del llibre a
partir d’una selecció del fons del Centre de Documentació del Museu
del Disseny.
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• Taula rodona Plats del dia, activitat paral·lela a l’exposició Plats del dia
al Centre d’Artesania de Catalunya (5-21/5/17) . La taula rodona (16/5/17)
amb Juli Capella, comissari de l’exposició TAPAS; Rosa Cortiella,
comissària de l’exposició i ceramista i Pilar Vélez.
• Presentació de la renovació de l’exposició permanent El cos vestit.
Siluetes i moda (1550-2015) i la reedició del catàleg (1/6/17).
Presentació conduïda per Laura Sangrà de les 12 noves peces que s’han
canviat a l’exposició amb la presència dels dissenyadors i les
comissàries de l’exposició Teresa Bastardes i Sílvia Ventosa. Acte
adreçat a donants, premsa i bloggers.
• Taula rodona Magem Incandescent (7/11/17) sobre la figura del
decorador i dissenyador industrial Josep Maria Magem, amb Guillem
Celada, Oriol Pibernat i Josep Tremoleda, amb motiu de l’exposició que
s’ha presentat al Museu d’Art de Sabadell. Modera María José Balcells
del Centre de Documentació del Museu.
• Presentació del primer llibre de la nova col·lecció del Museu Imprescindibles:
Josep Pla-Narbona. Crits a la paret i poemes visuals.Cartells 1947-2004
(29/11/17), a càrrec de Josep Pla-Narbona i la participació d’Anna Calvera,
Andreu Balius, Enric Huguet, Lluís Morillas, Peret i Pilar Vélez. Moderà la
conversa Jordi Ribas.

COL·LABORACIONS
• Parlem de... Miquel i Badia en col·laboració amb l’Associació per a
l’Estudi del Moble (25/1/17). Segon “Parlem de”, en aquest cas dedicat a
Miquel i Badia una de les figures cabdals de la història de l’art. Crític,
historiador i col·leccionista va exercir una destacada influència en el
mercat i en les tendències artístiques del seu temps, just quan el
Modernisme estava florint. Amb la participació de: Laia Alsina,
Bonaventura Bassegoda, Jordi de Nadal, Jordi Carreras, Pilar Vélez,
Sílvia Ventosa, Josep Capsir i Isabel Fernández del Moral.
• Conferència Recuperació de patrimoni editorial: l'Editorial Montaner y
Simón, dins el cicle Art i Història als Museus de Barcelona (7/3/17) amb
la col·laboració de Amics del Museu d’Art de Catalunya. Conferència a
càrrec de Pilar Vélez i Albert Díaz Mota. Aquesta conferència forma part
de cicle que aquest any porta per subtítol Patrimoni dispers. Històries
connectades.
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• Xerrada Global Kitchen: Com serà la cuina del futur? (30/3/17). Amb la
col·laboració del FAD, Cosentin i Instituto Silestone, es presenta la
publicació i audiovisual “Global Kitchen: la cocina doméstica en la era
de la globalización”. Participen Juli Capella, Santiago Alfonso i Miquel
Espinet.
• Presentació The Happy Film (31/3/17). En col·laboració amb el Festival
OFFF es projecta en exclusiva el documental sobre Stefan Sagmeister:
The Happy Film, codirigit per Ben Nabors i Hillman Curtis.
• Conferència Subject fashion (11/5/17) amb la col·laboració del Col·legi
de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i l’Escola Superior de
Relacions Públiques, Universitat de Barcelona. “Subject” és un projecte
dels alumnes de Publicitat i Relacions Públiques. A cada edició
s'exploren diferents aplicacions de la comunicació a través de
l'experiència dels protagonistes. Aquesta edició s’ha dedicat a la moda i
hem comptat amb la presència de Pau Relats i Víctor Fernández,
bloggers Catalina Agudelo, d'Arenalia, Costalamel, Equipo Singular i
Lamono Magazine entre altres.
• Conferència de Kazumi Murose sobre El lacat urushi (17/5/17) amb la
col·laboració del Consulat General del Japó a Barcelona. El mestre de
urushi (laca) i Tresor Nacional Vivent de Japó Kazumi Murose presentat
per la professora titular d'Història de l'Art a la Universitat d'Oviedo Yayoi
Kawamura han explicat el mil·lenari art del lacat japonès urushi i com
aquesta tècnica artística va arribar i es va desenvolupar a Catalunya.
• Conversa El disseny com a espai de debat, hibridació i transformació
en col·laboració amb ESDAP Escola Superior de Disseny i Arts
Plàstiques de Catalunya i en el marc de la Barcelona Design Week
(8/6/17). Conversa interdisciplinària, a càrrec de David Cuartielles,
Josep Perelló i Joan Vinyets.
• Talent Show (14/6/17) dins el marc de la Barcelona Design Week i
organitzat pel Museu del Disseny i BCD Barcelona Centre de Disseny.
Esdeveniment per visualitzar el talent emergent de les joves
generacions d’estudiants de disseny, dirigit per Òscar Guayabero i amb
la participació de les següents escoles: Bau, Elisava, Eina, IED i altres.
• Conferència David Bowie is Fashion (12/7/17). Organitzada amb la
col·laboració del Postgrau en Comunicació i Periodisme de Moda 3.0 de
la UPF Barcelona School of Management. Amb Pepa Bueno (Directora
de l’Associació de Creadors de Moda d’Espanya i professora del
Postgrau en Comunicació i Periodisme de Moda 3.0 a la UPF Barcelona
School of Management) i Kansai Yamamoto (dissenyador clau en la
moda del segle XX i estret col·laborador de Bowie en la dècada dels
setanta).
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• Projecció David Bowie is Happening Now(13/7/17), amb la col·laboració
de Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció The Hunger (13/7/17) de Tony Scott, amb la col·laboració de
Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció Merry Christmas Mr. Lawrence (20/7/17), amb la
col·laboració de Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Conferència David Bowie is on Screen (26/7/17), organitzada amb la
col·laboració del Postgrau en Comunicació i Periodisme de Moda 3.0 de
la UPF Barcelona School of Management. Amb Francis Whately (director
dels documentals de la BBC David Bowie: Five Years i David Bowie: The
Last Five Years) i Andrés Hispano (realitzador audiovisual i professor del
Màster en Documental de Creació a la UPF Barcelona School of
Management).
• Projecció The Last Five Years de Francis Whately (27/7/17), amb la
col·laboració de Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció Craked actor. Documental d’Alan Yentob (3(8/17), amb la
col·laboració de Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció Labyrinth, de Jim Henson (3/8/17), amb la col·laboració de
Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció The Man Who Fell to Earth,de Jim Henson (10/8/17), amb la
col·laboració de Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció Hedwig and the Angry Inch, de John Cameron Mitchell,
(17/8/17), organitzada amb la col·laboració de Bristish Council i ETNIA
Barcelona.
• Conferència David Bowie, gènere i identitat sexual, a càrrec de
Roberta Marrero (17/8/17), amb la col·laboració de Bristish Council i
ETNIA Barcelona.
• Projecció Moon ,de Duncan Jones (24/8/17), amb la col·laboració de
Bristish Council i ETNIA Barcelona.
• Projecció Basquiat (24/8/17), amb la col·laboració de Bristish Council i
ETNIA Barcelona.
• Conferències Lisboa: porta d’entrada del que és exotic, en
col·laboració amb l’Associació per a l’Estudi del Moble (13/09/17). Les
conferències acosten a la història i el patrimoni historicoartístic de
Portugal.
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• Presentació del llibre Historiografía de la cerámica española d’Emili
Sempere (20/9/17). Aquest llibre analitza com sorgeix l’estudi de la
ceràmica i la seva evolució des dels segles XIX i XX fins a l’actualitat.
Presentació a càrrec de Pilar Vélez, Jordi Setoain i Alfons Romero.
• Presentació del llibre Indianes. Llibre de mostres de la fàbrica de
Josep Anton Fàbregas, Igualada 1815. Llibre de colors de Josep Anton
Fàbregas, Igualada 1813 (19/10/17). El llibre mostra dos documents
procedents d’una antiga fàbrica d’indianes d’Igualada que han estat
guardats durant dos-cents anys per la família Roset. Presentació a
càrrec de Pilar Vélez, Montserrat Combalía, Isabel Campi i Assumpta
Dangla.
• Taula rodona Com portar la sostenibilitat a les escoles de moda
(11/11/17) amb la participació de Tonuca Belloch d’EASD, Antoni
Mañach d’ESDI, Elena Salcedo de IED i Franco Casado de BAU,
moderada per Sílvia Ventosa, conservadora del Museu del Disseny,
dins del BCN Ethical Fashion Festival, inciciativa de l’associació Moda
Sostenible Barcelona.
•
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Conferència Vestir-se als segles XVI i XVII (15/11/17), a càrrec de Sílvia
Ventosa, conservadora del museu. Activitat paral·lela a l'exposició Les
dones també seuen. Mobles i espais femenins dels segles XVI i XVII
(Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes) i en col·laboració amb
l’Associació per a l’estudi del moble.
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Jornades, congressos i festivals
Jornades i festivals, de producció pròpia o en col·laboració, que
concentren una programació científica o professional relacionada amb els
sectors, indústries o processos d’innovació i creativitat propis del disseny.
PRODUCCIÓ PRÒPIA
• 2a Jornada de creativitat i tendències (23/3/17). La segona edició
sota el lema Inspiració, Reacció, Activació ha posat l’accent en
quines són i cóm s’identifiquen les principals tendències emergents de
l'actualitat. La jornada ha presentat una conferència de Vincent
Grégoire, director Creatiu de l’agència Nelly Rodi; una taula rodona
amb la participació de Luís Cerveró, Inés Miró Sans, Daniel CórdobaMendiola i David Carabén; un diàleg entre Marta Marín i Daniel Pérez i 6
tallers d’inspiració a partir de peces del patrimoni del Museu: Teixit –
Moda amb Andrea Ayala, Metall – Joieria amb Teresa Estapé, Paper Llibre d’Artista amb Ximena Pérez Grobet, Projectes Editorials amb
Folch Studio, Fusta – Mobiliari amb Otter i Argila – Ceràmica amb Xavier
Mañosa.
• 2a Jornada Disseny per viure. El disseny com a transmissor de
coneixement (26 i 27/10/17), comissariada per Òscar Guayabero.
Aquesta segona edició s’ha centrat en l'educació i el paper del disseny
al servei del coneixement. Tant per a infants com per a adults, el
format, l'espai, el suport o l'estratègia amb els quals el coneixement
s'expressa és molt rellevant, tan important com el coneixement que es
vol transmetre. Durant les jornades s’han donat a conèixer i s’han
debatut diferents projectes, estratègies i dispositius que milloren les
experiències educatives. Les conferències han estat a càrrec de Rosan
Bosch, dissenyadora holandesa especialitzada en espais educatius
i David Casacuberta i Rosa Llop en l’aplicació de les TIC a l’educació.
També han presentat projectes o experiències Joan Vitòria (el globus
vermell), Anna Majó, Quique López, Laura Campo (Fundació Jaume
Bofill), Bet Cantallops, Tomoko Sakamoto, Tània Costa I Adrià Garcia
(EDIVI), Verònica Fuerte (Hey Studio), Ana Mir I Emili Padrós (Emiliana
Design Studio) i Eugeni Bach i Ana Bach (Bach Arquitectes).
COPRODUCCIONS
• 17è Festival OFFF,
OFFF en col·laboració amb 99 Produccions SL (6-8/4/17).
El Museu del Disseny de Barcelona acull una nova edició de l’OFFF, el
Festival Internacional de la Cultura i l'Art i el Disseny Digital que en
aquesta 17a edició ha presentat una programació de conferències i
activitats a càrrec dels professionals de les arts i el disseny més
influents: Adam J. Kurtz, Alvaro Domínguez, Annie Atkins, Anthony
Burrill, Atipus, Ben&Julia, Bram Vanhaeren, Buck, Ivan Bravo, Jonathan
Harris, Lance Wyman, Joshua Davis.
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• 7è Festival FLIC PROFESSIONAL.
PROFESSIONAL Dissenyant literatures. Paraules
que alimenten,
alimenten amb la col·laboració de Tantàgora (10-11/3/17). Un
espai de trobada internacional, interdisciplinària i intersectorial per a la
reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els professionals que creen i
difonen literatura infantil i juvenil. El programa inclou múltiples
propostes com conferències, taules rodones, destaca el Mercat de
l’edició, un Pechakucha powored by i la novetat d’aquets edició ha estat
la Fira d’il·lustració, amb la participació de 40 il·lustradors seleccionats,
d’entre més de 150 candidats.
COL·LABORACIONS
• Participació en el Photogenic Festival amb la conferència d’ Ouka Leele i
Maria Espeus (4/10/17) Aquestes dues fotògrafes de renom van parlar
sobre el que és ser dona dins el sector fotogràfic i de la seva trajectòria
professional.
• Movistar Barcelona Fashion Film Festival (5/10/17). El Museu del
Disseny ha acollit la Gala final de la primera edició del Movistar
Barcelona Fashion Film Festival, l’únic festival de fashion films de la
ciutat, i el primer que fa especial atenció als talents emergents de la
moda l’audiovisual i la publicitat. La Gala s’ha completat amb la classe
magistral a càrrec de Maya McCarthy i Cecilia Ricciarelli “Fashion Film,
una eina digital de seducció.”
• Festival 48h Open House BCN (21 i 22/10/17). Participació en la nova
edició de cap de setmana de portes obertes a diferents edificis públics
o privats de la ciutat de Barcelona. El museu participa amb la visita al
Pis-Museu Casa Bloc.Habitatge 1/11.
• Cerimònia guardons Premis Lux 2017 (22/11/17) 25ª edició dels Premis
de Fotografia Professional LUX organitzada per l'Associació de
Fotògrafs Professionals d'Espanya.
• Xerrades Arquin7 Barcelona 1992 – 2017,
2017 FAD (21,22 i 23/11/2017)
reflexió interdisciplinària sobre el llegat dels JJOO del 92 en tots els
camps del disseny.
o “L'art en l'espai públic de la Barcelona olímpica i la seva herència”,
(21/11/2017) amb Esteve Bonell, Glòria Moure, David Bestué i Toni
Llena.
o “Barcelona, el disseny que va veure el món” (22/11/17), amb André
Ricard, Josep Vilagrasa, Eduard Samsó, Carles Riart i Montse Padrós.
o “Les arquitectures dels Jocs: llegat o càrrega?” (23/11/17), amb Daniel
Mòdol, Eduard Bru, Llàtzer Moix i Xavier Segura.
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Activitats en col·laboració amb escoles de disseny i universitats
• Exposició i presentació de projectes d’estudiants dels centres adscrits al
grup de treball EDIVI - Educació per al disseny per viure, disseny per la
transformació social i la sostenibilitat, en el marc de la Barcelona Design
Week. ( 6-14/6/17 i 13/6/17). Acte conduït per Raquel Pelta.
• Acte de graduació de l’escola BAU, Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (6/7/2017) cinquena promoció del Grau de Disseny (2013-2017)
• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2017-2018 ESDAP (Escola Superior de
Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya) (18/10/17)
• Acte de graduació de l’escola LCI Barcelona (18/10/17)
• Seminari entorn de la recerca en disseny organitzat per la Càtedra UOC
en Disseny i Creació Multimèdia en col·laboració amb el Centre de
Documentació del Museu del Disseny de Barcelona:
o De l’aula al laboratori. Bones pràtiques per a la creació de laboratoris
en l’àmbit educatiu, a càrrec de Susanna Tesconi ( 9/10/2017).
o Disseny desbordat. Disseny sense dissenyadors, a càrrec de Efrain
Foglia (13/11/17).
o Ciència cocreada, a càrrec d’Enric Senabre (11/12/17).
• Taller User Journey Map en els processos de disseny (25/10/17),
activitat organitzada per la Càtedra Telefònica-UOC en Disseny i
Creació Multimèdia. Taller a càrrec de Rosa Llop.
• Acte de graduació de l’escola Eina (14/12/17).
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Accions per l’accessibilitat
Disseny d’activitats adaptades per a públic amb discapacitat intel·lectual.
Amb la col·laboració de Fragment, s’han elaborat els continguts i s’han
preparat els materials de 4 activitats adaptades (visites-taller) una per a
cada exposició permanent:
• Petits problemes, grans solucions. Objectes que ens fan la vida més
fàcil (disseny de producte);
• Imatges que parlen. Creem missatges visuals (disseny gràfic);
• El laboratori extraordinari. Els objectes del passat (arts decoratives);
• Dissenyem siluetes. Formes que transformen el cos (disseny de moda).
Posada en marxa d’una programació especialitzada per a entitats socials
que treballen amb persones en situació de risc d’exclusió social a través
d'Apropa Cultura, iniciativa de lleure cultural inclusiu i d’acord amb el
conveni signat entre l’ICUB i Apropa Cultura.
Les activitats actualment disponibles són:
o Visites guiades a les exposicions permanents Del món al museu.
Disseny de producte patrimoni cultural i El cos vestit. Siluetes i
moda (1550 – 2015).
o Visites-taller Petits problemes, grans solucions. Objectes que ens
fan la vida més fàcil (disseny de producte) i Dissenyem siluetes.
Formes que transformen el cos (disseny de moda).
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Visites guiades i altres activitats
• Visites guiades (tot l’any). El programa de visites guiades s’articula a
l’entorn de les exposicions permanents, les exposicions temporals i la
visita a la Casa Bloc.
• Mecàniques,
Mecàniques instal·lació performativa durant la Nit dels Museus 2017
(20/05/17), que homenatja, a través del vestuari, el moviment i el vídeo, als
milers de dones que no han parat de treballar i d’impregnar d’energia
femenina la fàbrica de filadura Fabra i Coats. Es tracta d’una instal·lació
creada pel col·lectiu PEDRA, en la qual, amb la col·laboració de la
coreògrafa Mar Medina, un conjunt de ballarines ha reinterpretat la feina
d’una treballadora anacrònica que és empesa pel moviment interminable
de la màquina, però que treballa impassible al pas del temps.
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ACCIONS: exposicions i activitats

ACCESSIBILITAT
Tallers per a gent gran

CURSOS
Introducció a la història del vestit

COPRODUCCIONS
Festival OFFF

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
Taller L’aprofitament dels aliments

VISITES GUIADES
iN MUSEU. Visita a les reserves
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ACTIVITATS PARAL·LELES
Cicle de conferències Bowie Talks
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SERVEIS EDUCATIUS
Visita-taller Petits monstres vestits

ACTIVITATS FAMILIARS
Taller familiar Exlibris, pitibris!

JORNADA FAMILIAR
Disseny en família

JORNADA FAMILIAR
Disseny en família

TALLERS I CASALS
Casal d’estiu Xup-xup

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
Gala final del BARCELONA FASHION FILM
FESTIVAL

Museu del Disseny
de Barcelona

3. ACCIONS
3.4. Centre de Documentació

3.4.

Centre de Documentació
El Centre de Documentació ha obert la sala de consulta 178 dies (1.329
hores) i ha rebut 7.048 visites, comptant els usuaris que van utilitzar els
espais de coneixement (servei de biblioteca) oberts a les exposicions
D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura, durant els 9 dies que va obrir el
mes de gener i Adolf Loos. Espais privats. Disposa de 4.033 usuaris amb
carnet (811 nous). Durant aquest període, 2.362 d’aquests usuaris han
demanat en préstec 3.803 llibres, 286 revistes i 81 DVD, xifra a la que hem
de sumar els 4.862 documents consultats a sala (9.032 documents
consultats en total, sense comptar els documents d’accés restringit:
arxius, catàlegs comercials, llibres de tendències, llibre antic, hemeroteca
històrica, etc.).
Un 6% dels usuaris que han consultat documents són treballadors
d’alguna de les institucions amb seu a l’edifici (Museu, FAD, BCD i
Associació per a l’Estudi del Moble). L’altre 93% són usuaris externs
(dissenyadors, investigadors, estudiants, docents, etc.).
Les consultes realitzades pels usuaris han estat majoritàriament sobre
continguts relacionats amb la moda i el tèxtil: 26,39%; el disseny gràfic:
23,09%; el disseny de producte: 11,99%; l’arquitectura i l’interiorisme:
9,90%; i temes generals de disseny: 9,90%.
També s’han atès 589 consultes no presencials, de 401 usuaris,
majoritàriament sobre el carnet, préstecs i documents del centre. El canal
preferit ha estat el telèfon (41%), per sobre de l’e-mail (27,6%) i els
formularis web (32,26%).
El catàleg bibliogràfic a Internet
(http://catalegbiblioteca.museudeldisseny.cat/) ha rebut 9.101 consultes.
Pel que fa als fons documentals de l’Arxiu, s’han fet 32 consultes.

Documents consultats
Llibres més prestats:
o Psicología del color: cómo actuan los colores sobre los sentimientos y
la razón (9)
o La Cultura del diseño (8)
o Sociología de las tendencias (8)
Revistes més prestades:
o Gràffica (14)
o Slanted (13)
o Novum (13)
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INCREMENT DELS FONS
Donació de Ramon Benedito

TRACTAMENT DOCUMENTAL
Neteja i conservació preventiva de 25
conjunts documentals

TRACTAMENT DOCUMENTAL
Catalogació de 7.427 documents de 17 fons
d’arxiu

ACCÉS I DIFUSIÓ DEL FONS
7.048 visites, 9.032 documents consultats

ACTIVITATS
15 activitats, 607 participants

INCREMENT DEL FONS
Donació d’America Sanchez
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3.4. Centre de Documentació

DVDs més prestats:
o The films of Charles and Ray Eames (7)
o Design (6)
o Le jour d’avant: 36 heures avant le défile (4)
Llibres més consultats a sala:
o Història del traje en Occidente: desde los orígenes hasta la actualidad
(9)
o Laus 2015: 45a edició dels Premis Laus del Disseny Gràfic i la
Comunicació Visual de Barcelona (9)
o Identidad corporativa: del brief a la solución final (8)
Revistes més consultades a sala:
o Elephant (24)
o Frame (23)
o Viewpoint (23)
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Espai d’activitats
Durant l’any 2017 l’àrea polivalent del Centre de Documentació s’ha
consolidat com un espai de presentacions i xerrades de mig format (fins a
100 participants) que permet ampliar el rang d’espais del centre i
dinamitzar l’espai per connectar amb nous usuaris.
En total, aquest espai ha programat 15 activitats i rebut 607 usuaris durant
2017.

Espai de Coneixement
Coincidint amb l’exposició temporal D’Obra. Ceràmica aplicada a
l’arquitectura s’ha impulsat i organitzat una experiència pionera,
traslladant part de les col·leccions bibliogràfiques al mateix espai
expositiu, facilitant la consulta i préstec de llibres i revistes relacionats
amb els diferents àmbits de contingut. Aquesta experiència s’ha repetit en
l’exposició temporal Adolf Loos. Espais privats.

3.5.

Serveis tècnics
El Departament de Col·leccions ha atès 87 consultes tècniques en relació
a les col·leccions del Museu per e-mail, correu postal i/o de manera
presencial. També ha realitzat 27 visites guiades especialitzades entre les
reserves i espais tècnics, així com a les sales d’exposicions.
El Centre de Documentació ha rebut 44 visites de grups (28 autoguiats) i
ha publicat informació sobre 164 exposicions en el recull internacional
d’exposicions de disseny (Design Exhibitions).

37

Museu del Disseny
de Barcelona

3. ACCIONS
3.6. Servei de publicacions

3.6.

Servei de publicacions
El Museu del Disseny durant el 2017 ha editat tres publicacions pròpies i
quatre fetes en col·laboració d’altres entitats. Els continguts han estat des
de catàlegs d’exposicions i monografies a publicacions didàctiques.
• Edicions pròpies
o El cos vestit. Siluetes i moda 15501550-2015.
2015. 2a edició. Catàleg de
l’exposició permanent. Abril 2017. Ed. cat/cast/ang.
o El creixement de les col·leccions 20142014-2015.
2015 Maig 2017. Ed.
cat.
o Josep PlaPla -Narbona. Crits a la paret i poemes visuals. Cartells
19471947 -2004.
2004. Col·lecció Imprescindibles. Novembre 2017. Ed. cat.
• Coedicions
o Adolf Loos.
Loos. Espais privats,
privats amb Fundació Bancària “la Caixa”.
Catàleg de l’exposició temporal. Ed. cat/cast/ang.
o Antonio Saura. El muro de la vida.
vida . Col·lecció Memòria ARTIUM,
amb UB, UAB, UdG, UL, UPC, URV, MNAC.
o Agents del mercat artístic i col·leccionistes.
col·leccionistes Col·lecció
Memòria ARTIUM, amb UB, UAB, UdG, UL, UPC, URV, MNAC.
o Marqueteries a la conca del Mediterrani,
Mediterrani amb l’Associació per
a l’Estudi del Moble.
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MATERIALS DE DIFUSIÓ
Material de difusió exposició D’obra

PRESÈNCIA DEL MUSEU ALS MITJANS
117 insercions en mitjans (TV, online,
premsa)

CAMPANYA PUBLICITÀRIA
Publicitat al carrer

CAMPANYA PUBLICITÀRIA
Publicitat en premsa

CANALS ON LINE
15.766 seguidors a Instagram

DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS
Primer volum de la col·lecció
Imprescindibles
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3.7.

Accions de comunicació i difusió
El Museu impulsa campanyes de comunicació específiques per a les seves
exposicions, i des de fa uns anys treballa el seu desenvolupament a
internet i les xarxes socials.

Campanyes publicitàries
• Campanya difusió exposicions permanents i Casa Bloc (1/1/1731/12/17)
Publicitat als mitjans
Anuncis a premsa diària (La Vanguardia, El Periódico, Ara, Punt Diari)
Anuncis a revistes (generals i especialitzades)
Anuncis a revistes digitals (generals i especialitzades)

34 anuncis
19 anuncis
24 anuncis

• Campanya exposició D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura
(26/11/16 – 30/04/17)
Publicitat als mitjans
Anuncis a premsa (La Vanguardia, El Periódico, Ara, El Punt Avui)
Anuncis a revistes (generals i especialitzades)
Anuncis a revistes digitals (generals i especialitzades)
Radio (Rac1)
Publicitat al carrer i papereria
Punt de llibre biblioteques de Barcelona
Postal activitats
Fulletó Sala
Cartell DINA3
Llibret accessible
Invitació
Flyer activitats
Fulletó circuit familar
Difusió a la premsa
Roda de premsa
Aparició a TV
Impactes premsa escrita
Impactes mitjans digitals
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8 insercions
7 insercions
50 insercions
20 falques
10.000 un.
25.000 un.
7.500 un.
1.000 un.
150 un.
1.500 un.
1.200 un.
300 un.
15.09.16
50 ap.
41 imp.
75 imp.
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• Campanya exposició TAPAS. Spanish Design for Food (09/03/17 –
21/05/17)
Publicitat als mitjans
Anuncis a premsa (La Vanguardia, El Periódico, Ara, El Punt Avui)
Anuncis a revistes (generals i especialitzades)
Anuncis a revistes digitals (generals i especialitzades)
Publicitat al carrer i papereria
Punt de llibre biblioteques de Barcelona
Postal activitats
Cartell DINA3
Flyer activitats

15 insercions
11 insercions
9 insercions
10.000 un.
25.000 un.
500 un.
20.000 un.

• Campanya exposició Adolf Loos.
Loos . Espais privats (14/12/17 – 25/02/18)
Publicitat als mitjans
Anuncis a premsa (La Vanguardia, El Periódico, Ara, El Punt Avui)
Anuncis a revistes (generals i especialitzades)
Anuncis a revistes digitals (generals i especialitzades)
Publicitat al carrer i papereria
Punt de llibre biblioteques de Barcelona
Postal activitats
Programa de mà
Cartell DINA3
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18 insercions
8 insercions
8 insercions
10.000 un.
25.000 un.
27.000 un.
500 un.
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Canals on-line
Valoració general 2017
Valoració positiva del període 2017 a les xarxes socials i portal web, amb
un increment generalitzat dels indicadors quantitatius i qualitatius dels
diversos canals.
El portal web ha experimentat un creixement d’un 87% més de visites que
al 2016:
• Tràfic web procedent especialment dels cercadors, altres portals web i
xarxes socials.
• Després de la home, l’exposició David Bowie is ha estat l’espai més
consultat.
El pla editorial definit ha aconseguit dinamitzar les comunitats en línia de
forma segmentada, adaptant el llenguatge, etiquetes i prescriptors per a
cada àmbit del disseny:
• Accions permanents com #sabiesque, #taldiacomavui o
#dissenyamagat han mantingut el seu impacte.
• Iniciatives participatives com concursos, sortejos i tests han fomentat
la viralitat i engagement als diversos canals.
• Optimitació de canals: Google+ i Pinterest s’han desactivat, i s’ha obert
el nou canal de Youtube.
• Aplicació de les noves funcionalitats creades per les diverses xarxes
socials: Instagram Stories, Twitter Moments.
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Mètriques dels canals on-line
Portal web
352.364 visites (+ 164.407)
249.752usuaris | 825.999 pàgs. Vistes | 1:57’/usuari
• Moments amb major tràfic web: inauguració i pròrroga de l’exposició
David Bowie is.
• Paraules més cercades: “Museu del Disseny” i “David Bowie is
Barcelona” (en els diversos idiomes).
• Els principals portals que enllacen al web del museu: Diari Ara, web de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Va de Barcelona, Ecosia
(cercador) i Duck Duck Go (cercador).
• Les xarxes socials que aporten major tràfic web: Facebook, Twitter i
Instagram.

Facebook
36.985 seguidors (+ 4.533)
28. 736 reaccions | 1.348 comentaris | 3.293 missatges compartits
• Formats més virals: vídeos, esdeveniments i gifs.
• Iniciatives amb més èxit: #taldiacomavui, #sabiesque,
#Barcelona92disseny, test de Tapas i aliances amb influencers com
Susan Sarandon.
• Augment qualitatiu: reaccions, comentaris i missatges compartits

Twitter
18.067 seguidors (+1.569)
4. 950 m’agrada | 1.929 retweets | 2.742 mencions
• Formats més virals: vídeos, Twitter moments i gifs.
• Iniciatives amb més èxit: retransmissions en directe d’activitats (Disseny
per viure, inauguracions, conferències) #taldiacomavui, #sabiesque i
aliances amb influcencers com Judit Mascó.
• Augment qualitatiu: retweets, mencions i m’agrada. També els dubtes i
preguntes en forma de piulada o de missatge.
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Instagram
15.766 seguidors (+ 6.931)
32.294 m’agrada, 333 comentaris
• Formats més virals: Instagram Stories, àlbums d’imatges i vídeos.
• Iniciatives amb més èxit: Instagram Stories, #dissenyamagat i objectes
de la col·lecció. El repost d’imatges d’usuaris aporta major fidelització,
així com l’aliança amb prescriptors (vídeos de Luís Miguélez i Laura
Sangrà per a David Bowie is)
• Augment qualitatiu: s’han incrementat els comentaris dels usuaris,
especialment amb sortejos i concursos.

Youtube
9.595 minuts visualitzats
24 subscriptors, 70 comparticions , 47 playlists
• Creació del canal i playlists de Youtube, incloent-hi títols, descripcions i
etiquetes per a una major optimització del perfil.
• Especial interès de les càpsules de vídeo dels tallers familiars i de les
sessions de les Jornades de Disseny per viure.
• Creixement inicial de la comunitat de Youtube, amb nous subscriptors,
comentaris i comparticions.

Butlletins digitals
Un dels canals per fer arribar informació del Museu i de les seves activitats
és a través dels butlletins digitals que s’envien als contactes donats d’alta
a la base de dades del Museu: usuaris, escoles d’ensenyament reglat,
universitats, donants, premsa, etc.
Setmanalment s’envia l’agenda del Museu amb informació de les
activitats que organitza o en què col·labora el Museu del Disseny. Grups a
qui s’envia: interessats en informació del Museu, donants, premsa (aprox.
15.000 persones). Durant l’any 2017 s’han enviat 32 e-mailings temàtics a
grups interessats en informació, donants, i premsa per invitar o reforçar
algunes activitats.
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Cessió d’imatge en edicions de projectes relacionats
El Museu gestiona la cessió d’imatges del propi museu o de les seves
peces per ser publicades en diferent edicions amb l’objectiu de facilitar la
seva difusió:
• Revista Theknos.
Theknos Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya (4 imatges
del fons Santiago Pey).
•

Revista Theknos.
Theknos Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya (1 imatge
de la col·lecció de catàlegs comercials).

• Publicació La Reforma de l’església i convent del Carme de Peralada
(1875(1875-1895)
1895). Fundació Castell de Peralada (3 imatges del fons Rigalt,
Granell i Cia.) .
• Col·lecció d’indumentària regional Maria Regordosa.
Regordosa I Col·loqui
d’investigadors en tèxtil i moda. Fundació Història del Disseny i Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (6 fitxes de peces de
l’exposició Col·lecció Maria Regordosa de Torres Reina, 1935).
• Exposició Les dones també seuen. Monestir de Pedralbes (2
reproduccions de gravats d’indumentària).
• Catàleg d’exposició Els mitjons Molfort’s i la publicitat racional.
racional
Museu de Mataró (8 reproduccions de documents del Fons Litografia
Bastard).
• Publicació Arts aplicades a Barcelona.
Barcelona Coedició Editorial Àmbit i
Ajuntament de Barcelona (4 imatges).
• Publicació Joaquim Capdevila, la nova joia a Barcelona.
Barcelona Editorial
Arnoldschen (2 imatges).
• Publicació Joieria i orfebreria catalana (1852(1852 -1939).
1939) Gran
Enciclopèdia Catalana (10 imatges).
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4.

PARTICIPACIONS
Dos dels objectius estratègics del Museu del Disseny són:
• Convertir-se en un centre de referència de les arts decoratives i el
disseny, pel qual treballa difonent el valor i ús dels seus fons
patrimonials, tant a escala local com internacional.
• Desenvolupar-se com a plataforma de trobada dels diferents agents i
sectors del disseny, pel qual treballa impulsant l’intercanvi de
coneixements i el desenvolupament de projectes amb tot tipus
d’institucions amb l’ambició de multiplicar les seves accions, enriquir
els seus plantejaments, i alhora el seu patrimoni.
Amb aquest propòsit, el Museu impulsa la construcció d’una densa xarxa
de col·laboradors, la participació en trobades científiques i professionals, i
les trobades institucionals.
Cal esmentar que el Museu ha sigut guardonat l’any 2017, amb el Premio
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI)
(CIDI), com a obra
emblemàtica de l’any 2017 en la categoria cultural, tant per la seva
arquitectura com per la seva museografia.

4.1.

Xarxa de col·laboradors
Centres educatius incorporats al conveni marc que el MDB té amb més de
35 centres arreu del territori:
• Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial,
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
• L’IDEM Barcelona
• Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat
Politècnica de Catalunya
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Convenis de col·laboració relacionats amb la producció i/o difusió
d’activitats
• Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya.
• 99 Producciones. Coproducció del “Festival OFFF” en la seu del MDB.
• Tantàgora. Coproducció del “Festival FLIC” en la seu del MDB.
• Poblenou Urban District. Participació del MDB dins de l’Open Day i
l’Open Night.
• Museu Virtual de la Moda de Catalunya, Associació Walden.
• Associació Estudi del Moble. Desenvolupament del programa
d’activitats 2017.

Convenis de patrocini de suport de les activitats
• Renfe
• Diari Ara
• Diari El Punt-Avui
• El Periódico
• Parxet
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4.2.

El museu participa
Jurats internacionals (direcció del Museu)
• I Barcelona Fashion Film Festival.
• Enjoia’t 2017 A-FAD.
• Premios Graffica 2017.
• XIII Biennal Internacional de Ceràmica, Manises.

Assistència a cursos, congressos, jornades i seminaris
AL MUSEU
• “Parlem de MIQUEL I BADIA”. Presentació de peces de la col·lecció del
museu a AEM, 25 de gener. Isabel Fernández del Moral, Josep Capsir i
Sílvia Ventosa.
• Classe al Módulo de patrimonio cultural. Master de gestion de empresas
e instituciones culturales. IL3-UB. 25 de febrer (Visita a les exposicions
permanents i reserves)
• Cicle de conferències Art i Història als museus de Barcelona, Fundació
Amics del MNAC, Barcelona, 7 de març. Pilar Vélez i Albert Díaz,
“Recuperació de patrimoni editorial: l’Editorial Montaner y Simón”.
• II Jornada de Creativitat i Tendències. Participació als tallers. 23 de
març. María José Balcells (projectes editorials), Albert Díaz (llibre
d’artista), Sílvia Ventosa (vestits) Josep Capsir i Sílvia Subirana (joies)
Rossend Casanova (mobles) i Isabel Fernández del Moral (ceràmica).
• Participació al curs “Art Déco. Història, materials i tècniques” (5 i 6 de
maig de 2017) promogut per l’Associació per a l’Estudi del Moble,
presentació de peces del Museu:
 De salón de te...(1923). Rossend Casanova
 ... a boudoir de la Reina (1924). Josep Capsir
 Le Boudoir Amethyste (1925). Teresa Bastardes
• Taula rodona “Moda sostenible a les escoles”, Museu del Disseny de
Barcelona. 10 de novembre. Sílvia Ventosa.
• 2a i 3a edició Curs d’Història del Vestit, Museu del Disseny de
Barcelona, Classe “Vestit i Patrimoni”, 23 de febrer, Teresa Bastardes;
“Estructures interiors” al 9 de març i 14 de desembre, Sílvia Ventosa.
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FORA DEL MUSEU
• Classe “Del arte textil al craftivismo” al Postgrau d’Arts Decoratives
Contemporànies, Escola Massana, 18 de gener. Sílvia Ventosa.
• Forth AAD Network meeting, Vitra Design Museum, Alemanya, Pilar
Vélez i Eva Joan, 16 i 17 de febrer
• Jornada “Els arxius històrics en l’entorn digital”. Espai Francesca
Bonnemaison, Diputació de Barcelona, Barcelona, 25 de maig. Albert
Díaz i María José Balcells.
• Congrés - Communicating the Museum Conference 2017.The power of
Education, (18 -22/6/17), Museu del Louvre, París. Carmina Borbonet
• Conferencia ICOM Costume. Comunicació: BASTARDES, Teresa,
VENTOSA, Silvia. “Heritage Collections in Support of a Narrative:
Dressing the Body. Silhouettes and Fashion 1550-2015”, Londres, 26 a
29 de juny.
• MUSCON 2017. European Museum Network (20 a 23 de setembre).
Helsinki. Presentació del programa d’exposicions i itineràncies del
Museu del Disseny. Àngela Cuenca i Eva Joan.
• Participació a la Taula rodona sobre José Manuel Ferrater “Un segle de
fotografia de moda en el Museu del Disseny de Barcelona, Biblioteca
Agustí Centelles, Barcelona, 25 d’octubre. Sílvia Ventosa.
• I Coloquio de investigadores de Textil y Moda, Fundació Història del
Disseny. Centre de Documentació Museu Tèxtil de Terrassa.
Organització, comité científic i comunicació “Proyecto de colección de
arte textil en el Museo de Diseño de Barcelona”. 17 a 19 de novembre.
Sílvia Ventosa.
• IV Jornadas sobre Bibliotecas de Museos. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid). Presentació de la comunicació “Memoria
relacional del diseño: conectando fuentes bibliográficas y
documentales en el Museu del Disseny de Barcelona”. Albert Díaz.
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• XV Reunió Tècnica de conservació i restauració. Sistemes i materials
per el muntatge, exhibició i emmagatzematge de béns patrimonials.
CRAC, Conservadors Restauradors Associats de Catalunya. Barcelona,
27-28 de novembre de 2017:
• Armentia S, Soler A. “Una museografía flexible i adaptable
per a l’exposició Extraordinàries! Col·leccions d’arts
decoratives i arts d’autor (Segles III-XX)”.
• Balliu C, Codina E. Muntatge I exposició de peces gràfiques
en una museografía mòbil”.
• Bastardes T. “Les reserves del Museu del Disseny de
Barcelona. Un projecte integral”.
• Bastardes T. “Maniquins i mannequinatge. La presentación
dels vestits a l’exposició El cos vestit. Siluetes i moda. 15502015”.
• Cuenca A, Fernández del Moral I. “Concepte, estètica i
conservació en la museografia. La presentació dels objectes
a l’exposició D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura”.
• Ponència “Presentar, preservar i exhibir. Los azulejos cerámicos del
Museo del Diseño de Barcelona” a les Jornades de la Sociedad Española
de Ceràmica y Vidrio. Sección Arte, Arqueometría y Patrimonio. Onda,
29 i 30 de novembre 2017.
• Ponència “Gestió de la comunicació del Museu del Disseny de
Barcelona”. Escola Elisava. Novembre 2017. Xavier Roig.
• Presentació de candidatura pel XXI congrés de la Asociación de
Ceramología. Museu de L’Alcora, 7-10 de desembre 2017.
• Grup de reflexió entorn els públics de museus. Participen Museu
Marítim de Barcelona, MACBA, Museu de Ciències Naturals, MNAC,
MAC, Museu de Sant Cugat, CCCB, Museu Picasso i Museu del Disseny.
Reunions mensuals . Carmina Borbonet.
• Participació en la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, iniciativa de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC). Reunions mensuals.
Carmina Borbonet.
• Participació en el Grup de treball Noves metodologies educatives del
Consell d’Innovació Pedagògica (IMEB). Carmina Borbonet.
• Docència al Màster en Gestió Cultural. UB. Pilar Vélez.
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Tribunals de tesis doctorals de temes relacionats amb el Museu (Pilar
Véléz)
Doctoranda: Laura Bellver Poissenot
Títol:: La editorial Montaner y Simón (1868(1868-1981). El esplendor del libro
ilustrado (1868(1868-1922)
Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona.
17 de gener de 2017.
Doctorand: Jesús A. Prieto
Títol: La lluita pel reconeixement dels oficis artístics a l’Escola
Massana. El cas dels esmalts, la ceràmica i la joieria
Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona.
8 de setembre de 2017.
Doctorand: Jordi Sans Casanovas
Títol: El mètode projectual en l’arquitectura moderna catalana: del
mestre d’obres al GATCPAC.
Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona.
15 de setembre de 2017.

Publicacions pròpies
• Vélez, Pilar: “Pla-Narbona i el disseny gràfic a la Catalunya del segle
XX”, dins Anna Calvera, Crits a la paret i poemes visuals. Cartells 19472004. Museu del Disseny de Barcelona. 2017. P. 9-12.
• Vélez, Pilar: “Els objectes d’Adolf Loos vistos des del Museu del Disseny
de Barcelona”, dins Adolf Loos. Espais privats. Museu del Disseny de
Barcelona / Obra Social la Caixa / Editorial Tenov. Barcelona. 2017. P.
13-16.

Publicacions en revistes especialitzades
• Balcells, María José: “De muebles y palabras: en el centenario de
Santiago Pey” dins Estudi del moble: revista de l’Associació per a l’Estudi
del Moble. Núm. 25. Novembre 2017. P. 10-12.
• Díaz Mota, Albert: Secció de “Novetats bibliogràfiques” dins Estudi del
moble: revista de l’Associació per a l’Estudi del Moble. Núm. 25.
Novembre 2017. P. 32.
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• Ruiz, Elena; Subirana, Sílvia: “Espais de coneixement al Museu del
Disseny de Barcelona: una experiència de serveis d’extensió
bibliotecària dins les exposicions” dins Item: revista de biblioteconomia
i documentació. 2017. Vol. 1. Núm. 62. P. 84-94.
• Vélez, Pilar: “El Museu del Disseny de Barcelona: el patrimoni, un recurs
al servei del coneixement, el debat i els reptes socials” dins Diferents.
Revista de museus. Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni.
Núm. 2. 2017, P. 78-79.
• Ventosa, Sílvia. “Indianes. Llibre de mostres de la fàbrica de Josep
Anton Fàbregas, Igualada, 1815 / Llibre de colors de Josep Anton
Fàgregas, Igualada, 1813” dins Datatèxtil. Núm. 36. Novembre 2017. P.
85-86.
• Ventosa, Sílvia. “Inventant la tradició. Indumentària i identitats.
Exposició temporal al Museu Valencià d’Etnologia de València” dins
Datatèxtil. Núm. 36. Novembre 2017. P. 88-89.

Publicacions sobre aspectes o col·leccions del Museu:
• Armentia, Silvia; Soler, Anna. “Una museografia flexible i adaptable per
a l’exposició Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives i arts
d’autor (segles III-XX)” a XV Reunió tècnica de conservació i restauració:
sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge de
béns patrimonials. Conservadors Restauradors Associats de Catalunya
(CRAC). Novembre 2017.
• Balliu, Carme; Codina, Esperanza. “Muntatge i exposició de peces
gràfiques en una museografia mòbil” a XV Reunió tècnica de
conservació i restauració: sistemes i materials per al muntatge, exhibició
i emmagatzematge de béns patrimonials. Conservadors Restauradors
Associats de Catalunya (CRAC). Novembre 2017.
• Bastardes, Teresa. “Les reserves del Museu del Disseny de Barcelona.
Un projecte integral” a XV Reunió tècnica de conservació i restauració:
sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge de
béns patrimonials. Conservadors Restauradors Associats de Catalunya
(CRAC). Novembre 2017.
• Bastardes, Teresa. “Maniquins i manequinatge. La presentació dels
vestits a l’exposició El cos vestit. Siluetes i moda. 1550-2015” a XV
Reunió tècnica de conservació i restauració: sistemes i materials per al
muntatge, exhibició i emmagatzematge de béns patrimonials.
Conservadors Restauradors Associats de Catalunya (CRAC). Novembre
2017.
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• Cuenca, Àngela; Fernández del Moral, Isabel. “Concepte, estètica i
conservació en la museografia. La presentació dels objectes a
l’exposició D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura a XV Reunió
tècnica de conservació i restauració: sistemes i materials per al
muntatge, exhibició i emmagatzematge de béns patrimonials.
Conservadors Restauradors Associats de Catalunya (CRAC). Novembre
2017.
• Vélez, Pilar. Joaquim Capdevila. La nova joia a Barcelona / New Jewellery
in Barcelona. Arnoldsche. Stutgart, 2017.
• Vélez, Pilar. Joieria i orfebreria catalanes 1852-1939. Gran Enciclopèdia
Catalana. Barcelona, 2017.
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4.3.

Relacions institucionals
Recepcions i visites institucionals
• Delegació del Consolat Japonès de Barcelona
• Delegació Cercle d’Amics del Museum of Applied Arts de Colònia
• Delagació Decorative art Museum de Moscou
• Alice Black, directora del London Design Musem
• Tristram Hunt, director del del Victoria and Albert Museum
• Dr. Siegrist, president de la Fundación Museo Castagnino de Rosario,
Argentina
• Delegació Interreg Europe
• Susan Sarandon, actriu
• Región de Paris
• Secretaria del Consell de Coordinació Pedagògica
• Global Cultural Distric Network
• Vista TRSC exposició d’OBRA.
• Vista institucional al London Design Museum a Londres
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Visitants del Museu i les seves activitats
Usuaris
Visites exposicions

Total
241.325

% total
100

Dies
308

Mitja diària
783,5

Visites exp. permanents
Visites exp. temporals

87.058
152.943

36,1
63,4

308
313

282,7
488,6

5.966
29.471
5.925
94.516
9.747
7.318

2,5
12,2
2,5
39,2
4,0
3,0

24
65
25
144
38
17

248,6
453,4
237,0
656,4
256,5
430,5

1.324

0,5

67

19,8

213.649
16.233
13.691

7,6
6,4

308
14
52

693,7
1.159,5
263,3

Tipus de públic:
- Entrada general
- Entrada reduïda
- Entrada gratuïta
- Entrada accés lliure

107.321
16.230
38.458
51.640

50,2
7,6
18,0
24,2

- De Barcelona ciutat
- De resta Catalunya
- De resta d’Espanya
- De resta del món

70.739
23.758
14.079
105.051

33,1
11,1
6,6
49,2

Total
36.831

% total

Núm. activ.
ctiv.
165

Núm. sessions
857

Mitja per sess.
sess.

Usuaris activitats

5.497
5.656
2.638
607
4.509
1.082
1.522
7.824
7.753
350

14,9
15,4
7,2
1,6
5,7
3,3
3,5
27,6
21,0
2,2

8
11
9
15
14
9
14
1
47
1

321
230
51
15
14
24
14
3
130
31

17,1
24,6
51,7
40,5
105,4
35,5
65,2
2.366,7
59,6
18,5

9.158
2.338
7.901
17.434

24,9
6,3
21,5
47,3

Total
7.630
5.866
1.176
1.075
588

% total

7,7

Dies
178
178
25
178
178

Mitja diària
6,5
32,9
47,0
6,0
3,3

Total
285.786
241.325
36.831
7.630

% total

Dies/
Dies/sessions

Mitja

84,4
12,9
2,7

688
857
178

281,6
43,0
42,9

- visites “D’Obra” (any 2017)
- visites “TAPAS”
- visites “Plats del dia”
- visites “David Bowie is”
- visites “Puig i Cadafalch”
- visites “Adolf Loos” (fins 31.12.17)

Visites Casa Bloc
Visitants exposicions (1)
Visitants portes obertes
Visitants dium. tarda (2)

Visites guiades
Visites taller
Activitats familiars
Activitats C. Doc
Activitats exposicions
Cursos / activitats AEM
Act. Escoles Disseny
Festival OFFF
Altres activitats (3)
Visites representació
Tipus de públic:
- Activitats generals
- Activitats familiars
- Activitats escolars
- Activitat especialitzada

Usuaris C. Doc (a+b+d)
a. Usuaris presencials
b. Espai coneixement(4)
c. Consultes presencials
d. Consultes no presencials
Usuaris MDB
Visites exposicions
Ususaris activitats
Usuaris C. Documentació

76,9
15,4

Font: Dades Euromus i recull de dades del Centre de Documentació
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Notes: de les dades indicadors:
(1) Visitants de les exposicions permanents i temporals a la seu de la Pl. de les Glòries
Catalanes
(2) Aquesta dada no inclou els diumenges a la tarda dels primers diumenges de mes ja
comptabilitzats en jornades de portes obertes.
(3) Entre d’altres, les activitats més rellevants d’aquest apartat han estat: el Cicle de Lectura en
col•laboració amb la Biblioteca del Clot, el Festival Flic, el cicle de conferències Pecha Kucha,
el Congrés de la Acadèmia Internacional de Ceràmica, el simposi de la Fundació Història del
Disseny, i els premis Lux.
(4) Fa referència a l’espai de servei que el Centre de Documentació desplega en les
exposicions temporals del Museu del Disseny amb suport a la documentació, la selecció i
préstec de documents relacionats amb la temàtica de l’exposició, i la gestió de nous usuaris.
(5) Inclou els visitants de les exposicions permanents i temporals, els visitants de la Casa Bloc,
els visitants del Centre de Documentació, i els usuaris d’aquelles activitats que no passen per
les sales expositives o el Centre de Documentació que ja han estat comptabilitzats.

Distribució d'usuaris del Museu del Disseny - any 2017
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Web i xarxes

Visitants i usuaris als mitjans digitals del Museu

Σ usuaris
xarxes socials MDB
Facebook MDB
Twiter MDB
Twitter CDoc MDB
Instagram MDB
Pinterest MDB
Scoop.it MDB

Σ usuaris web
museudeldisseny.cat
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Seguidors

Consultes

74.448
36.985
18.066
2.317
16.275
520
285

27.491

Visites web

Pàg. visitades

Pàg./visites web

352.362

825.999

2,4
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Pressupost de despesa (1) *
1. Remuneracions
2. Intercanvis publicitaris
2. Manteniment edifici
2. Programes MDB
3. Despeses financeres
4. Transferències
6. Inversions

Pr. inicial
1.727.345,79
0,00
3.273.984,00
1.970.000,00
0,00
304.425,00
0,00

Pr. final
1.443.104,61
456.202,55
3.283.798,68
1.898.512,29
946,34
389.977,72
226.489,00

Pr. liquidat
1.443.104,01
456.202,55
3.241.468,37
1.889.834,89
946,34
389.977,72
226.489,60

% liquidat /
final
100,0 %
100,0 %
98,7 %
99,5 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Total despeses imputades

7.275.754,79

7.699.031,19

7.648.023,48

99,3 %

Pr. inicial
60.000,00
375.000,00
400.000,00
365.000,00
275.000,00
495.000,00

Pr. final
36.369,15
364.945,36
439.667,90
341.614,12
268.008,19
447.907,57

Pr. liquidat
35.921,75
364.765,36
439.417,90
339.114,12
265.208,19
445.407,57

% liquidat /
final
98,8%
99,9%
99,9%
99,3%
99,0%
99,4%

Capítol. Conceptes

Distribució
2. Programes MDB
Dept. Recursos
Dept. Comunicació
Dept. Col·leccions
Dept. C. Documentació
Dept. Activitats
Dept. Exposicions

Font: SAP i pressupostos MDB
* IVA comptabilitzat (en capítol 2 i 6)
(1) Despeses directes imputades al Museu del Disseny. No es reimputen les despeses d’unitats genèriques de
gestió de l’ICUB.

Pressupost d’ingressos *
5. Cessió d’espais
3. Intercanvis publicitaris
3. Indemnitz. desperfectes
3. Venda articles
3. Exp. temporals
3. Exp. permanents
3. Activitats
3. Fotocopies
3. Altres

Pr. inicial
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
60.000,00
160.000,00
60.000,00
0,00
50.000,00

Pr.compromès
1.852,00
374.526,90
5.320,44
17.535,13
10.262,90
103.979,99
39.448,02
23,97
58.072,60

Pr. liquidat
1.852,00
374.526,90
5.320,44
17.535,13
10.262,90
103.979,99
39.448,02
23,97
58.072,60

% liquidat /
compromès
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Total ingressos

370.000,00

611.021,95

611.021,95

100,0 %

Capítol. Conceptes

Font: SAP i pressupostos MDB
* IVA no comptabilitzat

58

Museu del Disseny
de Barcelona

6. PRESSUPOST

Distribució del capítol 2 (despeses corrents) del pressupost 2017

8,0%
4,7%

6,1%

7,9%
Manteniment edifici
DHUB
Recursos

6,5%

Relacions externes
8,2%

58,0%
0,6%

Comunicació
Col·leccions

Manteniment edifici Disseny Hub Barcelona:
Barcelona un 47% s’ocupa dels serveis fixos
d’informadors, neteja i suport de seguretat, un 22% dels consums elèctrics i de clima
de l’edifici, un 21% dels serveis associats al funcionament de l’edifici i un 7% dels
serveis de suport a la logística de producció d’activitats.
Recursos:
Recursos S’ocupa de les despeses generals com viatges i allotjaments, materials i
serveis d’ofimàtica, i despeses de bestreta.
Relacions externes:
externes S’ocupa de les despeses relacionades amb els contractes
d’intercanvis publicitàries que s’arriben amb patrocinadors i mitjans de comunicació.
Comunicació:
Comunicació un 38% s’ocupa de les despeses de dissenys i producció d’element de
comunicació, un 22% en la gestió i manteniment de la pàgina web i xarxes socials, i
un 29% en l’edició de les publicacions del Museu.
Col·leccions:
Col·leccions un 14% s’ocupa de les despeses de transport, un 63% en els serveis de
conservació preventiva i restauracions dels fons, i un 22% en els serveis de
documentació dels fons i increments de fons.
Centre de Documentació:
Documentació un 58% s’ocupa en els serveis de catalogacions i
validacions, un 25% en serveis de conservació i neteja dels fons, i un 17% en
l’increment i manteniment de l’oferta de revistes, documents i bases de dades.
Activitats:
Activitats un 58% s’ocupa del programa de visites i tallers ordinaris i un 36% en el
disseny i producció de les activitats extraordinàries.
Exposicions:
Exposicions un 36% s’ha ocupat en el desmuntatge i retorns producció de
l’exposició D’Obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura i un 43% en el muntatge de
l’exposició Adolf Loos. Espais privats.
59

Museu del Disseny
de Barcelona

7. EQUIP DEL MUSEU

7.

EQUIP DEL MUSEU
Direcció
Pilar Vélez
Col·leccions
Teresa Bastardes
Silvia Armentia
Laia Callejà
Josep Capsir
Rossend Casanova
Isabel Cendoya
Isabel Fernández del Moral
Sílvia Ventosa
Centre de Documentació
Albert Díaz
María José Balcells
Sílvia Subirana
Programes Públics
Àngela Cuenca
Anna Soler
Carmina Borbonet
Jordi Andrés
Xavier Roig
Patrícia Altimira
Atenció al públic
Serra París
Recursos externs
Eva Joan
Recursos
Paco García
Cristina del Peral
Montse Pérez
Gerència Disseny Hub Barcelona i Museu
David Chéliz
Gestió Disseny Hub Barcelona
Alba Bayarri
Margarita Cabrero
Ramon Moya
Núria Pagès
Adrià Pascual
Jesús San José
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Equips externalitzats
Atenció al públic
Serveis Educatius Ciut’Art SL
Vigilància
Grupo Control Empresa de Seguridad
Neteja
Multiserveis Ndavant SL
Manteniment edifici
UTE Hub Barcelona
Gestió logística
Efcore Serveis Globals SL
Suport gestió logística
ISM SL
Serveis de regidoria
Int Grup Congress and Events SL
Prevenció Riscos Laborals
Cap Risc SL
Gestió serveis audiovisuals
DSolitav Contract SL
Suport gestió muntatges
Powerband
Gestió auditori
Telesonic SA
Community manager xarxes
Atelier Ex-Labs SL / Iuris Doc
Suport conservació
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
Conservació preventiva
Eulen / Bumaga
Suport gestió documental
Nubilum SL
Trasllat fons patrimonials
SIT Grupo Empresarial SA
Moviments fons patrimonials
Control / MDA
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