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1. PRESENTACIÓ
L’any 2018 ha representat la consolidació del Museu del Disseny de Barcelona
com a nou equipament patrimonial i cultural de Barcelona. El Museu, quatre anys
després de la seva inauguració, pot confirmar la seva consolidació, tant pel que fa
al nombre com a la tipologia d’usuaris, tant via presencial com digital. Les
activitats, pròpies i en col·laboració, i els recursos i serveis que ofereixen els
diversos departaments del museu al públic general, docent, escolar, universitari i
professional són cada cop més ben valorats. 231.316 visites ho ben proven.
Pel que fa a continguts, l’any 2018 ha estat un any dedicat al Disseny gràfic. Ho
constaten dues exposicions: una de fons propis, Dissenyes o treballes? La nova
comunicació visual 1980-2003, que comportà un increment molt gran de la
Col•lecció de Disseny gràfic (1.673 peces), gràcies a les donacions dels
professionals que hi són representats, i una recerca sobre el tema. Una segona
exposició, El boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartró i rajola. 1890-1950,
organitzada pel museu amb la col·laboració del Museu de Ceràmica de Manises,
comptant amb la col·lecció de Mateu Llinàs i Audet. Ambdues exposicions
permetien diversos nivells de lectura, tant per al públic general, com per al
professional i els estudiants universitaris relacionats directament amb aquests
temes.
Paral·lelament, de portes endins, al llarg del 2018 el Museu ha impulsat
notablement la documentació de col·leccions. El Museu ha centrat la seva
atenció, d’acord amb el projecte d’Inventari de presència de l’Institut de Cultura,
en les col·leccions d’Arts gràfiques i Disseny gràfic, que compten amb un gran
volum de peces pendents de registre. Aquest fet ha permès també identificar el
material propi d’aquestes col·leccions i el de caràcter documental sobre els
productes gràfics concrets, que es conserven en el Centre de Documentació. Des
del Centre s’han iniciat projectes de difusió innovadors, com ara Objectes
enllaçats. Memòria relacional del disseny, basat en la integració de dades de fons i
col•leccions d’arxiu, museu i biblioteca. Així mateix, s‘ha incrementat notablement
el fons d’arxius documentals.
A més, el Museu ha avançat en el seu posicionament internacional, fet visible en la
coorganització del Congrés ICDHS 10+1 (Comitè Internacional d’Història i Estudis
del Disseny); la participació en la xarxa europea de museus de Disseny, MUSCON,
i en la Network Applied Arts d’Europa; la coproducció de festivals internacionals
com l’OFFF, el Flic Literatura i il·lustració o la Jornada de Creativitat i Tendències,
de producció pròpia; la participació en el Màster internacional de Disseny UPC-UB
i una sèrie de préstecs per a exposicions a The Metropolitan Museum of Art de
Nova York, Museum of Modern Art de Louisiana (Dinamarca), IVAM de València;
Museo de Thyssen Bornemisza de Madrid, etc.
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Un altre objectiu de llarg abast ha estat l’increment de col·laboració amb el món
docent dedicat específicament al disseny, fent de veritable plataforma d’encontre
del sector. També ha crescut la col·laboració amb les altres entitats del Disseny
Hub Barcelona -FAD, BCD i Biblioteca del Clot-, fet que ha permès avançar en el
projecte global de difondre el valor del rol actiu i transformador del disseny a la
ciutat, un dels objectius de l’equipament municipal. Tal com s’ha posat de relleu
en la primera Barcelona Design Week organitzada conjuntament pel BCD i FAD
amb la col·laboració del Museu.
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2. FONS PATRIMONIAL I DOCUMENTAL
La tasca principal del Departament de Col·leccions al llarg del 2018 ha estat
centrada en l’increment patrimonial de disseny gràfic necessari per a l’exposició
Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003, inaugurada el 8 de
juny de 2018. S’han esmerçat molts recursos en la cerca i localització de peces
sol·licitades per la comissària de l’exposició, contactant amb els propis autors,
editors, impressors o particulars que les poguessin tenir. Les gestions realitzades
han servit per incrementar la col·lecció amb una bona representació de cada un
dels dissenyadors, més enllà de l’exposició. S’han documentat les peces, s’han
gestionat els expedients de donació, s’han fotografiat i se’ls ha aplicat els
tractaments necessaris de conservació o restauració.
No s’ha descuidat però l’increment d’altres col·leccions, així com les sessions de
fotografia per tal de poder anar penjant al catàleg en línia, tant l’increment com
aquelles peces que es van estudiant o van formant part de les activitats del
Museu. En aquest sentit s’ha introduït al catàleg en línia la nova exposició de
disseny gràfic. Així mateix no atura la tasca de conservació preventiva per anar
instal·lant peces a les reserves.
També s’ha iniciat l’inventari del fons d’Arts gràfiques dins el Pla d’Inventaris
promogut per l’ICUB, donant un gran impuls a l’increment de peces També ha
estat destacable la difusió del projecte de les reserves, no només dins l’activitat
ciutadana de l’In-Museu, sinó també entre la comunitat professional afí al nostre
Museu.
Quelcom destacable és la participació amb peces de les col·leccions en moltes de
les activitats organitzades pel Museu. Aquest fet ajuda a la visibilitat de peces no
exposades i a dotar de singularitat les activitats.
Finalment esmentem el co-comissariat des del Museu, de Rossend Casanova
conjuntament amb Julio Vives, de l’exposició temporal La corba màgica. Moble de
de faig i rotang.
Per altra banda, el Museu del Disseny conserva en el Centre de Documentació,
fons i col·leccions documentals, amb l’objectiu d’augmentar el coneixement al
voltant de les peces que formen part de les seves col·leccions d’objectes. Dins del
museu, els documents de diferent tipologia adopten inicialment una funció
instrumental en relació als objectes que s’hi conserven. Aporten evidències i
dades diverses, resolen dubtes, certifiquen certs aspectes descriptius o tècnics,
ajuden a datar-los, contextualitzar-los, restaurar-los, reeditar-los, comprendre’ls,
etc.
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2.1. Increments
Col·leccions
Total peces: 1.912
Donacions gestionades: 119 donants, 1911 peces donades
Compres: 1 peça
El 2018 s’ha intensificat l’increment d’obra gràfica que s’havia iniciat el 2017 amb
motiu de la nova exposició. Ha significat un esforç en la gestió d’un gran volum de
donacions durant el primer semestre de l’any, en un total de 85 donants i de 1.673
peces, només pel què fa a la col·lecció de disseny gràfic.
La resta d’increments corresponen a l’increment de la resta de col·leccions.

Fons documental
Increment llibres: 2.523
Donacions gestionades: 5
Noves revistes: 5
Durant l’any 2018 s’ha continuat la tasca d’increment de documents de tipologies i
característiques diferents: llibre i revista antic i modern, biblioteques privades,
arxius de dissenyadors i empreses, catàlegs comercials, etc. Dintre dels
increments d’aquest any s’han tramitat 5 donacions, 4 d’arxiu: Vinçon, Jaume
Mercadé, Tapisseria Mir, Dibuixos de mobiliari de Gaspar Homar i 1 de biblioteca:
Biblioteca del FAD.
S’han incorporat 2.523 llibres especialitzats, entre compres, intercanvis i
donacions, i s’han subscrit 5 noves revistes (Woth, Dream Magazine, Room
Diseño, Openhouse i Perdiz).

2.2. Conservació
Col·leccions
Peces peces restaurades: 64
Total peces desinsectades per anòxia al CBRMC: 290 (préstec en comodat de
peces de la Càtedra Gaudí i peces d’increment)
S’ha restaurat la tapisseria d’un escó de finals del segle XIX i 4 mobles de
Francesc Vidal que formaran part d’una exposició prevista per al 2020; un plafó
de rajoles per l’exposició El boom de la publicitat. També s’han restaurat peces
per a préstecs externs: un tamboret de Jordi Galí i set peces de ceràmica de
Talavera de la Reina. Per altra banda s’han realitzat intervencions en restauració en
50 peces que s’havien d’exposar a l’exposició Dissenyes o treballes?
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Conservació i documentació

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
64 peces restaurades

INSTAL·LACIÓ A LES RESERVES
4.324 peces entrades a les sales de reserva

INCREMENT
119 donants, 1.911 peces donades

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Exposició El boom de la publicitat. Reclams de

CURSOS I SERVEIS
146 peces mostrades en cursos i altres
activitats

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Conservació preventiva de 32 conjunts
documentals, 80.680 unitats

llauna, cartró i rajola. 1890-1950
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FOTOGRAFIES
29 sessions fotogràfiques

INVENTARIS DE PRESÈNCIA
4.045 peces de les col·leccions d’arts
gràfiques

COL·LECCIONS EN LÍNIA
416 resgistres introduïts a M+

DOCUMENTACIÓ
Catalogació de 31.170 documents d’arxiu

PRÉSTECS
18 préstecs, 71 peces

INCREMENT
4 donacions d’arxiu
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Peces entrades a les sales de reserva
• Total peces de Tèxtil: 531 (59 vestits i 314 complements)
• Total peces de Gràfic: 3.733 (1.491 cartells, 216 llibres i 516 peces retirades de
l’exposició El disseny gràfic: d’ofici a professió (1940-1980) i 1.510 del Pla
d’inventaris)
• Total peces de Decoratives: 60 (33 Gaudí, 21 fusta corbada, 6 altres mobles)

Fons documental
Tasques de conservació preventiva: 80.680 unitats
S’han realitzat tasques de revisió, neteja i conservació preventiva de 32 conjunts
documentals, entre fons d’arxiu i nous ingressos de biblioteca (80.680 unitats).
S’ha fet 1 tractament especial en cambra d’anòxia de documentació procedent
dels diversos fons que han ingressat.

2.3. Documentació
Col·leccions
La fotografia és un element fonamental de la documentació de les peces. En
aquesta primera part de l’any s’ha fet un total de 29 sessions fotogràfiques i s’han
fotografiat un total de 1.132 peces, de les quals 285 són escàners.
Les fotografies realitzades per col·leccions:
• 195 tèxtil i moda (de les quals 169 són escàners de fotografia de moda)
• 40 arts decoratives
• 154 disseny producte
• 723 disseny gràfic
• 20 ceràmica d’autor
Pla d’inventaris. Col·leccions d’arts gràfiques:
Inventaris de presència: 4.045 peces
Registres introduïts a M+: 416 peces
Col·leccions en línia
Peces en línia el primer semestre de 2018: 1.714
Peces consultables a juny de 2018: 4.505
El 2018 s’ha intensificat la pujada de peces a les col·leccions en línia en 1.714.
Especialment la col·lecció de disseny gràfic que s’ha vist incrementada en 1.271
peces, de peces exposades a Dissenyes o treballes? i les exposades en motiu del
Laus d’Honor d’Oscar Mariné. La col·lecció de Moda també ha vist incrementada
la seva presència en línia en 320 peces.
Actualment, es poden consultar un total de 4.505 peces en les col·leccions en
línia.
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Fons documental
Catalogació. 2.359 documents bibliogràfics i 31.170 documents d’arxiu.
Digitalitació: 624 documents d’arxiu.

2.4. Préstecs
Col·leccions
Total préstecs gestionats: 18 préstecs gestionats (total: 71 peces)
El Museu col·labora amb altres entitats organitzadores d’exposicions prestant
peces de les col·leccions pròpies, generalment no exposades a les exposicions
permanents. S’han gestionat 15 préstecs nous amb un total de 63 peces i n’han
retornat un total de 8 de préstecs iniciats abans del 2018.
Préstecs:
. Museum of Modern Art. Picasso, Ceràmics. Louisiana (Dinamarca), 1.02 –
27.05.2018 (2 peces).
. Museo Thyssen – Bornemisza. Sorolla y la Moda. Madrid, 13.02 – 27.05.2018 (4
peces).
. IVAM. Miró. Orden y Desorden. València, 15.02 – 17.06.2018. (4 peces)
. Fundación Juan March. Oriente y el arte contemporáneo en España (19502000). Madrid, 8.03 – 24.06.2018. (2 peces).
. The Metropolitan Museum of Art – The Cloisters. Heavenly bodies: Fashion and
the Catholic Imagination. 10.05 – 9.9.2018 (3 peces).
. Fundació Rafael Masó. La casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya
(1913-1932). Girona, 19.05 – 10.11.2018.(2 peces).
. Museu Picasso. La cuina de Picasso. Barcelona, 24.05 – 30.09.2018. (1 peça)
. Museus d’Esplugues del Llobregat. Modernisme subtil. La ceràmica de forma.
Esplugues del Llobregat, 27.05 – 22.07.2018.(3 peces).
. Museo del Traje. ¡Moda! Diseño espanyol a través de la fotografia.
PhotoESPAÑA. Madrid, 14.06– 23.09.2018 (12 peces).
. Ayuntamiento de Navarrete. De la alfarería al arte: Picasso, Miró, Dalí, Benjamín
Palencia, Ortiz Zaráchaga, Durán-Loriga, Mauricio Sanguino, Faus y Pedro
Mercedes, La Rioja. 20.07-29.07.2018 (10 peces).
. Museus de Sitges. Gustave Violet: Art, pensament i territori. Sitges, 21.06 –
23.09.2018.(2 peces).
. El Gobierno de Castilla – La Mancha / Fundación Impulsa-clm. aTempora
Talavera de la Reina. Seis mil años de ceràmica en Castilla-La Mancha, Talavera
de la Reina, Toledo. 21.09.2018 – 27.01.2019 (14 peces).
. Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Presentació de la col·lecció
Permanent, Barcelona, 5.10.2018 – 5.10.2019 (2 peces).
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.
.

Museu Nacional d’Art de Catalunya. Liberxina. Pop i nous comportaments
artístics, Barcelona 15.11.2018 – 22.04.2019 (1 peça).
Fundació Pública Municipal Joan-Josep Tharrats d’Art Gràfic, Univers
Tharrats, Pineda de Mar, 24.11.2018 – 3.03.2019 (1 peça).

Retorns de préstecs:
. 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,
10.10.2017 – 18.02.2018 (6 peces).
. Fundació Rafael Masó. Puig i Cadafalch. Els Banys de Girona. Girona,
19.12.2017- 31.03.2018 prorrogat fins al 28.04.2018 (1 peça).
. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Puig i Cadafalch. Arquitecte de
Catalunya. Barcelona, 14.06.2017- 14.04.2018 (1 peces).
Peces de les col·leccions exposades en exposicions temporals
Total: 141
. 12 cartells d’Oscar Mariné guardonat amb el Laus d’Honor, a l’exposició El
millor disseny de l’any. 05.06 – 21.10.2018. Museu del Disseny.
. 21 mobles a l‘exposició La corba màgica. Moble de faig i rotang. 11.10 –
18.11.18. Centre d’Artesania Catalunya.
. 107 fotografies de moda a l’exposició Distinció. 100 anys de fotografia de
moda. 09.10.18 – 27.01.19. Museu Cristóbal Balenciaga, Getaria.
. 1 plafó ceràmic a l’exposició El Boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartró
i rajola. Museu del Disseny, 14.12.2018 – 31.03.2019.
Peces de les col·leccions a les exposicions permanents del Museu
Total: 2.107
Aquest any s’ha produït el canvi d’exposició de Disseny Gràfic:
. Retirades 554 peces de l’exposició El disseny gràfic: d’ofici a professió (19401980), 516 peces que passen a reserva, la resta eren préstecs i, per tant, han
estat retornades als seus prestadors.
. Incorporades de nou 580 peces a l’exposició Dissenyes o treballes? La nova
comunicació visual. 1980-2003.
. Del món al Museu, 238 peces.
. Extraordinàries! 1.106 peces.
. El cos vestit, 173 peces.
. Dissenyes o treballes? 580 peces.

Fons documental
La Virreina Centre de la Imatge,Exposició La fotografia «creativa» a Catalunya
(1973-1982). 7 documents dels arxius Vinçon i America Sanchez a
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Peces de les col·leccions en activitats diverses (conferències, cursos, ...)
Total: 146 peces mostrades en activitats.
S’han realitzat diverses activitats on algunes peces del museu han servit de punt
de partida per a estudi, creativitat o reflexions.
. Curs Introducció a la història del vestit. Museu del Disseny. Recursos i
processos de documentació de peces de vestir. Un cas pràctic, 24 de gener, 11
cossos de vestit segle XIX i XX; El vestit des de l’Edat Mitjana fins el Barroc,14 de
novembre, 15 complements del segle XVI; Estructures interiors, 12 de
desembre, 15 estructures interiors. Total: 41 peces.
. Curs “Les entranyes dels mobles a finals del segle XIX”. AEM-MDB, 5 i 7 de
febrer. Total: 5 mobles de Francesc Vidal.
. Curs “Història del moble del segle XX”. AEM, 27 de febrer. Total: 10 mobles de
disseny.
. III Jornades de Creativitat i Tendències. 12 d’abril. Hack the Archive (6 mobles),
Papers pintats, tendència i disseny en 1 mm de gruix (11 papers pintats),
Impressió tipogràfica: dels tipus mòbils al fotopolímer (6 conjunts de tipus),
Disseny d’estampats per a rajoles. Encant de la repetició (22 ceràmiques), Vestir
Santes (6 vestits). Total: 51 peces.
. Curs “Virtuosisme modernista. Tècniques del moble”. AEM , 3-5 de maig. Total:
7 mobles.
. Programa televisió “Maestros de la Costura”, 15 i 16 d’octubre. Total: 18 vestits i
barrets Pedro Rodríguez.
. Classe a màster escola Eina, El tern de Sant Valeri, 26 d’octubre. Total: 10 peces
. Curs “Nocions Bàsiques d’Història del Moble” AEM, 14.11.2018. Total: 4 mobles.
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3. PROGRAMES PÚBLICS
3.1. Exposicions
Exposicions permanents
El Museu del Disseny mostra les pròpies col·leccions mitjançant quatre
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. Aquest
any s’ha renovat l’exposició dedicada a la Col·lecció de Disseny gràfic.
•
•

•
•

Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni 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 IIIXX), 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 (1550-2015), reuneix 170 peces d’indumentària i
moda des del segle XVI fins a l’actualitat.
Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003. Renovació de
l’exposició de la Col·lecció de Disseny gràfic.

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 visites exposicions permanents: 99.719

Exposicions temporals
Període 2017-2018
.

PUIG I CADAFALCH. Vist per Ramon Manent
Del 23.11.17 – 06.02.18
Comissari: Ramon Manent
Espai: Vestíbul sala B
Una visió de Manent de l’obra de l’arquitecte a través d’algunes de les obres
més significatives
Total visites 2018: 8.444

. ADOLF LOOS. Espais privats
Del 13.12.17 – 25.02.18
Comissària: Pilar Parcerisas
Espai: Sala A (ocupació 1.100m2)
13
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Procedències/préstecs: Albertina Museum, Wien Museum,
Architekturemuseum Technische Universität München, CCCB i 5 col·leccions
privades.
Obres originals exposades: 240; Audiovisuals: 7
Catàleg de l’exposició tres edicions: català, castellà i anglès.
Exposició que 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 vida privada.
Total visites 2018: 19.833
Total visites exposició: 27.151

Període 2018
.

DESIGN DOES
Del 22.03.18 – 20.05.18
Comissaris: Laura Clèries, Pau Garcia i Dani Pearson
Espai: Sala A
Procedències/préstecs: Internacionals i nacionals
Obres originals exposades: 15 projectes ; Audiovisuals: 15
Catàleg de l’exposició: Digital (pàgina web) + llibret de sala
Total visites exposició: 19.928
Total mitjana visites/dia: 486

.

LA CORBA MÀGICA. Moble de faig i rotang
Del 11.10.18 – 18.11.18
Comissaris: Rosend Casanova i Julio Vives Chillida
Espai: Centre d’Artesania de Catalunya
Procedències/préstecs: col·lecció del Museu
Obres originals exposades: 21
Catàleg de l’exposició: col·lecció nexes
Total visites exposició: 5.810
Total mitjana visites/dia: 149

.

TOTEM. Behind the Scenes
Del 09.01.18 – 05.02.18
Espai: Sala B
Organitza: Circ du Soleil
Contingut: presenta alguns dels secretes creatius del procés creatiu del grup.
Total visites exposició: 10.521
Total mitjana visites/dia: 438

.

RAMON CUYÀS + ENJOIA’T, premi de joieria contemporània
Del 19/09/18 – 05/10/2018
Espai: Sala B
Organitzat per A-FAD
14
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Exposicions

EXPOSICIÓ PERMANENT
Dissenyes o treballes? La nova comunicació
visual. 1980-2003

EXPOSICIÓ PERMANENT
Del món al Museu. Disseny de producte,
patrimoni cultural

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 TEMPORAL
Design Does. Allò que el disseny fa

EXPOSICIÓ TEMPORAL
El boom de la publicitat. Reclams de llauna,
cartró i rajola. 1890-1950
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Activitats

CURSOS
Introducció a la història del vestit

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
III Jornada de creativitat i tendències

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
Gutenberg 2018

JORNADA FAMILIAR
Disseny en família

PORTES OBERTES
La Nit dels Museus

VISITES GUIADES
Visites al Pis-Museu de la Casa Bloc
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Període 2018-2019
.

EL BOOM DE LA PUBLICITAT. Reclams de llauna, cartó i rajola. 1890-1950
Del 13.12.18 – 31.03.19
Comissària: Pilar Vélez
Espai: Sala B
Procedències/préstecs: 2 procedències nacionals
Obres originals exposades: 260
Audiovisuals: 2
Opuscle de l’exposició “Nexes”: català, castellà i anglès.
Total visitants 2018: 9.699
Total mitjana visites/dia 2018: 248

Exposicions itinerants
.

DISTINCIÓ. Un segle de fotografia de moda
Del 09.10.18 – 27.01.19
Espai: Fundación Cristóbal Balenciaga, Getaria.

3.2. Serveis educatius
Programa d’activitats escolars
Al llarg del darrer curs escolar, setembre 2017 - juny 2018, 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
temporals i al pis-museu de Casa Bloc. Un cop acabat el curs escolar hem fet
l’avaluació i hem identificat punts forts i punts febles, que han permès extreure’n
conclusions i fer una proposta de millores per introduir en l’oferta del curs 20182019.
Atès els canvi de l’exposició permanent de disseny gràfic hem adaptat als nous
continguts les visites-taller d’aquesta exposició i s’han incorporat a l’oferta la
visita taller per primària “L'abecé del disseny gràfic. Color, tipografia i
composició” i “Pensar amb el ulls i mirar amb el cervell. Les eines del dissenyador
gràfic” per a ESO, cicles formatius i batxillerat.
Els escolars que han participat en alguna d’aquestes activitats durant el 2018 han
estat un total de 5.601 (de gener a desembre 2018) .
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•

•

Projectes en col·laboració museu-escola i/o amb altres serveis o entitats
educatives
. El Museu del Disseny s’ha estrenat com a entitat col·laboradora en el
programa En Residència. Creadors als instituts de Barcelona. El Museu del
Disseny s’ha vinculat a la residència que ha fet el col·lectiu Makea tu Vida a
l’Institut Maria Espinalt. Els alumnes participants han estat de 2n ESO.
.

A partir de mes d’octubre de 2018 s’ha continuat la col·laboració amb el
programa En Residència. Creadors als instituts de Barcelona, en aquest cas
amb l’Institut Juan Manuel Zafra i l’artista Mònica Planes.

.

Durant el segon semestre del curs 2017-2018 s’ha desenvolupat el Treball
Globalitzat de Proposta Externa amb alumnes de 2n d’ESO de l’Institut
Doctor Puigvert. La comanda ques’ha fet des del Museu als alumnes ha
estat preparar una campanya de difusió adreçada a les entitats del barri i a
la ciutadania en general per tal de donar a conèixer el patrimoni de la Casa
Bloc.

.

S’ha contactat amb l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana per
compartir experiències i coneixements i establir possibles col·laboracions
en tallers familiars, escolars o d’altres en un futur.

.

S’ha iniciat la col·laboració amb alumnes de 4t curs del grau de disseny de
l’Escola Eina per desenvolupar un projecte de col·laboració en el marc de
l’assignatura optativa que imparteix Anna Majó “Pedagogies del disseny”.
En el marc de l’educació en disseny rellevant per tothom, els estudiants
han triat treballar amb un grup de joves en situació de vulnerabilitat de la
Fundació Adsis. Iniciem el procés de dissenyar una experiència educativa a
mida entre els alumnes d’Eina i els serveis educatius del Museu del
Disseny.
Participació en el projecte “Natura i ciutat”, una proposta d’Aprenentatge i
Servei que vincula escola i museu. Es tracta d’un projecte impulsat per l’ICUB
i el Consorci d’Educació i coordinat per La Mandarina de Newton que
proposa un projecte adreçat a alumnes de 4t ESO per impulsar la
introducció de l’Aprenentatge i Servei i l’ús de noves metodologies
educatives. Participen el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Castell
de Montjuïc, El Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu d’Història de
Barcelona, el Museu Etnològic i de Cultures del Món, el Reial Monestir de
Pedralbes, el Museu Frederic Marès i el Museu del Disseny de Barcelona. Des
del Museu del Disseny de Barcelona preparem i impartim la sessió formativa
per als tècnics de museus i docents participants en el projecte a propòsit de
la metodologia educativa “Design Thinking” que es proposa utilitzar en
aquest projecte per tal d’iniciar un procés de co-creació.
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•

Participació en el projecte de col·laboració museu-escola “Patrimonia’m.
Col·leccions 2018-2019” impulsat des de l’ICUB amb la col·laboració del
Consorci d’Educació per alumnes de primària que planteja una nova manera
de relacionar l’escola amb el museu i el patrimoni. Des del museu es prepara
la proposta al voltant del plafó de ceràmica “La Xocolatada”, de 1710 i un
conjunt de peces d’arts decoratives i vestits de la col·lecció de la moda. Es
desenvolupa la proposta educativa d’activitats a desenvolupar a l’aula i al
museu amb la col·laboració de Fragment Serveis Culturals. L’escola amb la
que desenvoluparem el projecte a partir del gener de 2019 és l’Escola
Catalònia.

3.3. Activitats
El programa d’activitats del Museu del Disseny que produeix directament o en
col·laboració amb d’altres agents engloba diferents tipologies: visites guiades,
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 43.790 participants, incloses les visites a la Casa Bloc.

Visites guiades
El programa de visites guiades s’articula a l’entorn de les exposicions permanents,
les exposicions temporals i la visita a la Casa Bloc.
Total assistents: 7.849

Activitats familiars, infantils i juvenils
Durant l’any 2018 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. Hem organitzat la segona jornada familiar Disseny en Família i tallers
per a infants durant el període de vacances de Nadal. Hem continuat amb una
oferta d’activitats autònomes per famílies, en aquest cas, en relació a les
exposicions temporals: “Adolf Loos” i “El boom de la publicitat”.
Total assistents: 4.800
PRODUCCIONS PRÒPIES
• Tallers familiars de cap de setmana
El calendari de tallers familiars de cap de setmana aquest any ha estat de 2 tallers
simultanis en diumenge de gener a març i d’abril a juny 3 tallers, 1 en dissabte i 2
en diumenge. Durant els mesos de setembre i octubre, 2 tallers en diumenge i,
durant els mesos de novembre i desembre, hem reprès l’oferta de 3 tallers, 1 en
dissabte i 2 en diumenge. L’oferta ha estat la següent:
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. Terra Líquida. 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 iguals els
participants poden crear la seva peça única i original.
. Qui no s’espanta, estampa! 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.
. Exlibris, pitibris! En relació a l’exposició permanent “Dissenyes o treballes?
La nova comunicació visual 1980 – 2003” ens inspirarem en les peces
gràfiques de la col·lecció del Museu per crear un exlibris personal, fem
tampó i finalment pensem un encanteri per protegir els nostres llibres.
. Objectes que creen objectes. En relació a l'exposició permanent “Del món
al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural”, que ens mostrarà la
capacitat que el disseny té per canviar l'entorn humà i contribuir al
benestar social. Al taller ens iniciem en la creació de motlles per a la
fabricació de diferents objectes.
•

2a jornada Disseny en família (20/10/18) adreçada a famílies amb nens i
nenes fins a 12 anys. jornada lúdica amb oferta de tallers, contes,
curtmetratges o jocs de construcció i de memòria, entre altres activitats.
. Tallers per a infants de 6 a 12 anys:
- Terra Líquida
- Ex-libris Pitibris!
- Qui no s’espanta, estampa!
- Objectes que creen objectes
. No és pas or tot el que lluu. Activitat per a infants de fins a 5 anys
. Joc de construcció Kapla i concurs
. Joc de memòria d’objectes del Museu del Disseny
. Taller de teixir amb Katia
. Es mou! Selecció de curtmetratges per a tots els públics aptes per a
infants a partir dels 3 anys. A càrrec de Digital Films
. Activitat participativa amb la Guerrilla de Ganxet

•

Tallers infantils de Nadal (27 i 28/12/18 i 3 i 4/01/19)
Tallers per a nens i nenes de 5 a 8 anys
. Atipa’t! Tipus de xocolata. Arts decoratives i disseny gràfic
. Embolica que fa fred!. Disseny gràfic
Tallers per a nens i nenes de 9 a 12 anys
. Dissenyem lletres de xocolata. Arts decoratives i disseny gràfic
. Dissenyem estampats de Nadal. Disseny gràfic
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COPRODUCCIONS
•

Contes als museus per a nenes rebels (14/04/18) El Museu del Disseny de
Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de
Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu de Ciències
Naturals de Barcelona han presentat aquest programa de contes que
permetrà als més petits conèixer la història de dones vinculades amb la
temàtica de cada museu. Es tracta d’una iniciativa conjunta dels cinc museus i
les editorials Destino i Grup 62, adreçada al públic familiar.
La sessió al Museu del Disseny de Barcelona ha estat dedicada a les dones
dissenyadores que han treballat a l’entorn del disseny de producte, gràfic o
de la moda, com Asunción Bastida, dissenyadora de moda d’alta costura, i la
ceramista barcelonina Madola (Maria Àngels Domingo Laplana), que va
contestar les preguntes dels infants.

•

Disseny en família a la Barcelona Design Week (09-10/06/18) En el marc de la
BDW el Museu del Disseny ha ofert els tallers familiars Terra líquida (arts
decoratives), Qui no s'espanta, estampa! (disseny de moda) i Exlibris, pitibris!
(disseny gràfic) i el joc de construcció creativa de fusta Kapla.

•

Casal d'estiu XUP-XUP 2018 (7-12 anys) en col·laboració amb Tantàgora (0206/07/18; 09-13/07/18; 16-20/07/18 i 03-07/09/18). Casal homologat dins la
Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona.
Quatre setmanes de casal al voltant de la literatura, el disseny i la creació,
adreçat a nens i nenes de 7 a 12 anys. Cada setmana, un artista reconegut ens
acompanya en el descobriment d'aquestes disciplines
• A LA RECERCA DELS HUMBAVA. Creem un objecte-llibre.
Artistes: Pere Ginard (il·lustrador) i Roser Ros (pedagoga i escriptora)
• VESTITS PER A DESFILAR. Vestint mans.
Artista: Josep Abril (dissenyador de moda)
• UN MUSEU AMB MOLT D'ESTIL. Descobrim l'arquitectura.
Artista: el globus vermell (associació arquitectes).

•

Casals d'estiu ZIP 2018 (13-17 anys) en col·laboració amb Tantàgora (0913/07/18; 16-20/07/18). Casal homologat dins la Campanya d’Activitats de
Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona. Cada setmana comptarà amb
la presència d'un artista diferent que proposarà als participants un treball
basat en el còmic o en la creació audiovisual per conèixer-ne les claus així
com la manera d’abordar-ne la creació.
. COMIC LAB. La meva vida en una tira de còmic. Artista: Olga Capdevila
(il·lustradora)
. BLABLABLA AUDIOVISUAL. Creació audiovisual i literatura. Artista:
Quim Ribalta (expert en audiovisuals).

•

Activitats per la Festa Major d'El Clot - Camp de l'Arpa (6 i 8/11/18). Amb
motiu de la Festa Major d'El Clot - Camp de l'Arpa, la Biblioteca El Clot - Josep
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Benet i el Museu del Disseny de Barcelona, hem ofert tallers adreçats a
famílies amb infants a partir de 5 anys. Els tallers han estat a càrrec de Coco
Books.
. “Animalfabet”. Construcció de lletres combinant l'abecedari, els
animals i l'origami.
. “Disseny: manual de mobles domèstics i objectes insòlits”. Construcció
d’una làmpada.

Tallers i cursos
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 (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.

•

Curs Introducció a la història del vestit (del 7/11/18 al 27/2/19). Quarta
edició. S’ha ampliat de 14 a 15 sessions per poder aprofundir en els
continguts de segle XX i incorporar més exercicis pràctics. S’han
consolidat les visites a l’Espai Gratacós, Dress Art i l’Arca.
Docents: Laura Casal-Valls, Teresa Bastardes, Ivanna López, Marta Marín,
Sílvia Rosés, Sílvia Saladrigas, Sílvia Subirana, Sílvia Ventosa, Montserrat
Xirau i Carlotaoms.

COPRODUCCIONS
•

Club de lectura Llegim el Museu: descobrim el còmic (d’octubre 2017 a
maig de 2018)
El Museu del Disseny en col·laboració amb la Biblioteca El Clot – Josep
Benet proposa un club temàtic on el còmic és vist tant des del punt de
vista literari com gràfic.
Conductor: Marc Charles.
Lectures de gener a maig: David Mazzuchelli: Asterios Polyp; David B:
Epiléptico; Chris Ware: Jimmy Corrigan; Yoshihiro Tatsumi: Una vida errante
Ulli Lust: Hoy es el último día de tu vida; Max: Vapor.
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Activitats

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
Simposi Disseny i Franquisme

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
Lliurament dels XXVI Premis de Fotografia
Professional Lux

JORNADES I CONFERÈNCIES
III Jornada Disseny per viure

TALLERS I CASALS
Casal d’estiu Xup-xup

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
Big Draw

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
Acte en homentage a Anna Calvera
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ACTIVITATS FAMILIARS
Contes als Museus per a nenes rebels

ACTIVITATS PARAL·LELES
Cicle de conferències Dissenyes o treballes?

PORTES OBERTES
In Museu

COPRODUCCIONS
Festival OFFF

CONFERÈNCIES, XERRADES I TALLERS
XXI Congrés de l’Associació de Ceramologia

ACTIVITATS FAMILIARS
Taller familiar Qui no s’espanta, estampa!
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•

Club de lectura Llegim el Museu: què diuen els objectes? (d’octubre de
2018 a maig de 2019)
El Museu del Disseny en col·laboració amb la Biblioteca El Clot – Josep
Benet proposa un club de lectura temàtic al voltant dels objectes, la
quotidianitat i l’espai domèstic com a protagonistes.
Conductora: Clara Grífol García, gestora cultural i sòcia de La caníbal
SCCL. Lectures d’octubre a desembre: Georges Perec: Las cosas; Julio
Cortázar: La casa tomada ; Jorge Luis Borges: El Aleph.

En col·laboració amb l’Associació per a l’Estudi del Moble:
• 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.
• Taules de diàleg: Professionals al servei dels interiors històrics (22/01/18)
S’han plantejat com una continuació de les jornades de l’any passat que
versaven sobre la recuperació d’interiors històrics.
• Curs Les entranyes dels mobles a finals del segle XIX (05-07/02/18). Curs
per tractar intensament el mobiliari de finals del segle XIX amb especial
incidència en tipologies, materials i tècniques i amb l'oportunitat de
compartir amb experts la informació sobre un moment clau de les arts
decoratives on els nous sistemes de producció entraren als tallers de la
ciutat.
• Curs Virtuosisme modernista. Tècniques del moble (03-05/05/18). Curs
dedicat a les tècniques artístiques que s'aplicaven als mobles modernistes
per donar a conèixer la complexitat de materials i procediments emprats
en aquest període. El curs aprofundeix en l'estudi de les diferents
tècniques, en especial la marqueteria, però també d'altres que s'utilitzaven
en els interiors, com la ceràmica, el mosaic, el teixit o el vitrall.
• Curs Aprenem a catalogar llits (25-27/06/18) Curs per aprendre a catalogar
llits, descobrint totes les varietats des d'un punt de vista formal, estructural
i material. També s’aprofundeix en les tècniques de construcció i com
evolucionen amb el pas de segles, en consonància amb els mobles de les
estances que els envolten.
• Curs Història del moble. Aprèn, practica observa (del 10/18 al 04/19). 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.
• Jornada Les fusteries antigues: posada en valor i restauració (29/11/18),
conjuntament amb Monumenta, l’Associació de Propietaris de Castells i
Edificis Catalogats de Catalunya, han organitzat aquesta jornada orientada
al món de la fusta en general i a les fusteries antigues en particular amb
l’objectiu de redescobrir i posar en valor aquest noble material i recuperar
la importància que li correspon tant en l’àmbit de la construcció estructural
com en el dels tancaments preexistents en un edifici antic.
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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
•

Cicle de conferències al voltant de l’exposició “Adolf Loos. Espais privats”
. Josep Quetglas. Sobre urnes i orinals (16.01.18)
. Juan José Lahuerta. Adolf Loos: ornament, delicte i/o arquitectura
(30.01.18)
. Andrés Alfaro Hofmann. La visió d'un col·leccionista d'objectes quotidians:
el cas Loos (13.02.18)

•

Design Does Forum (04-05/04/18). Seguit de conferències al voltant de
l’exposició “Design Does” adreçades a professionals i estudiants de
disciplines creatives, que reuneixen diverses perspectives procedents
d'interseccions rellevants entre el món acadèmic, l'empresa i la ciència, per
explorar, reflexionar i debatre com els desafiaments globals que enfronta el
planeta estan configurant el futur del disseny. Amb la participació de:
. Jorge Camacho. Head of Strategy, Uncommon
. Alexander Scholz. Founder and Creative Director, HOLO Magazine
Contributing Editor, Creative Applications Network
. Georgina Voss. Co-founder, Supra Systems Studio at London College of
Communications
. Terry Irwin. Head of School of Design at Carnegie Mellon University
. Mathilde Marengo. Head of Studies, IAAC - Institute for Advanced
Architecture of Catalonia
. Anne Quito. Design Reporter, Quartz
. Joana Moll. Artist and Researcher
. Fabien Girardin. Co-Ceo at BBVA Data&Analytics
. Laia Mogas-Soldevila. Architect, Researcher MIT Architecture, MIT
MediaLab, TUFTS BME
. Harsha Vardan. Design Lead, Ustwo Auto
. Julius Wiedemann. Executive Editor, TASCHEN

•

Presentació del catàleg Dissenyes o treballes? (10/10/18)
Amb textos de Raquel Pelta, comissària de l'exposició, i Pilar Vélez, directora
del Museu del Disseny, la publicació és un reflex fidel de l'exposició, que se
centra en l'obra de les generacions que van protagonitzar el boom dels anys
vuitanta, un cop assolida la democràcia a l'Estat espanyol.
Conferència Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual (1980-2003), a
càrrec de Raquel Pelta, comissària de l’exposició.
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•

Cicle de Conferències Dissenyes o treballes? (17/10/18; 24/10/18; 07/11/18)
Amb motiu de la inauguració de la nova exposició Dissenyes o treballes? La
nova comunicació visual. 1980-2003, el Museu del Disseny ha organitzat un
cicle de conferències al voltant dels continguts de l’exposició.
Conferència El disseny gràfic, entre el bon gust i el mal gust, a càrrec d’Enric
Satué (17/10/18).
Conferència Cruz Novillo. Primers 60 anys treballant en disseny, a càrrec de
Pepe Cruz Novillo. Presentació de Vicent Almiñana (24/10/18).
Conferència La cal·ligrafia en el disseny, a càrrec de Ricardo Rousselot
(07/11/18).

COL·LABORACIONS
•

INTER_WE, un simposi artístic sobre gènere líquid (30/01/18) En el simposi,
comissariat per Fabian Vogler i Valentina Casacchia, s’ha reflexionat sobre els
canvis en la societat actual respecte a la diversitat de gèneres. Amb la
col·laboració de Manuel Aramendia, Inga Becker, Begonya Enguix, Stefan
Horlacher, Marisol Salanova, Katinka Schweizer, Patricia Soley-Bertran, Sílvia
Ventosa i Simon Zobel.

•

Presentació del llibre F. Vilasís-Capalleja. L'art d'esmaltar al foc sobre metalls
gravats, repujats i cisellats. (24/01/18) Presentació a càrrec de Josep Mª
Cadena, periodista i crític d'art, Lluís Pagès, president de Pagès editors i
Francesc Vilasís-Capalleja, autor del llibre.

•

Inauguració Gutenberg 2018 (01/02/18). Gutenberg va morir el dia 3 de
febrer de l’any 1468 i per commemorar els 550 anys de la seva mort, Bauer
types ha organitzat unes jornades. El Museu del Disseny ha acollit la
conferència inaugural a càrrec de Pilar Vélez, Del Museu del Llibre i les Arts
Gràfiques fins al Museu del Disseny i les conferències d’Alan Marshall,
L'herència de Gutenberg i d’Erik Spiekermann, Gutenberg 2018. La impressió
post-digital.

•

Simposi Disseny i Franquisme ( 22 i 23/02/18). Organitzat per la Fundació
Història del Disseny amb la col·laboració del Museu del Disseny de Barcelona.
El simposi presenta les condicions en les quals evoluciona la cultura material i
visual d’Espanya durant el franquisme i de quina manera el disseny s’obre pas
en un context ple de contradiccions. Conferència inaugural La tensió de la
ruptura. Cultura i Estat a càrrec de Jordi Gracia. Per part del Museu del
Disseny presenten ponència María José Balcells i Teresa Bastardes.

•

Art i història als museus de Barcelona. (06/03/18) cicle de visites a espais no
accessibles al públic organitzat per la Fundació Amics del Museu Nacional de
Catalunya. Es tracta d'una oportunitat única i exclusiva per descobrir espais i
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aspectes, sovint invisibles o poc coneguts de la vida de sis museus de la
ciutat (el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Reial Monestir de Santa Maria
de Pedralbes, el Museu de la Música, el Museu Frederic Marès i el Museu
d'Història de Barcelona i Museu del Disseny de Barcelona) de les seves
col·leccions i monuments relacionats, que normalment resten ocults al
visitant. El Museu del Disseny organitza visites a les reserves.
•

Presentació del Museu Virtual de la Moda (15/03/18), projecte cultural
guanyador del Premi Lluís Carulla 2016. A Catalunya es conserven més de
6.000 peces de vestir històriques, però només un 5% són a l’abast del públic.
El Museu Virtual de la Moda pretén reunir-ho tot en una plataforma virtual i
mostrar el relat de la història catalana del vestit. Laura Casal-Valls,
historiadora de l’art especialitzada en història de la indumentària, és la
ideòloga i directora del projecte, en el que treballa juntament amb la resta de
l’associació Walden, grup de gestió del patrimoni cultural i històric.

•

2a edició del Mercat de Realitat Virtual de Barcelona (25-28/04/18). Activitat
adreçada a experts, professionals, interessats i curiosos pel món de la realitat
virtual i enfocades cap els sectors de l'entreteniment, els museus, les ONG’s i
el turisme.

•

Entre Tallers i Museus. 11 Artesans 11 Museus (06/05/18). Entre Tallers i
Museus proposa redescobrir l’artesania i els oficis artesans als museus de la
ciutat de Barcelona a través de masterclasses i demostracions pràctiques. Els
propis artesans i artesanes treballen en directe diferents disciplines
vinculades als fons i col·leccions dels museus. Al Museu del Disseny s’ha
presentat una masterclass sobre joieria contemporània a càrrec de la joiera
Laura Brichs.

•

Presentació de la publicació TYPOEINA 01 (17/05/18). TYPOEINA01” és el
primer número d’una publicació sobre tipografia vinculada al Màster en
Tipografia avançada d’EINA, coordinat per Enric Jardí, i a la llarga tradició del
centre en la formació professional i acadèmica d’aquesta disciplina del
disseny.

•

Cicle d'audiovisuals sobre Artesania (13-15/06/18). Conjunt d’activitats de
promoció, coneixement i difusió de l’artesania catalana arreu del territori.
Activitat organitzada per l'Àrea d'Artesania del CCAM i el Museu del Disseny.
S’han projectat els següents audiovisuals: Tracing 200 kgs of Merino wool;
Sant Pere, barri artesà; El complex de Stradivarius; El que no es veu.

•

Docència per al disseny d'impacte social (13/06/18). En el marc de la BDW la
xarxa EDIVI (Educació per al disseny per viure, xarxa de centres
d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat),
ha proposat un debat sobre la docència en disseny d’impacte social a
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Catalunya, adreçat principalment a personal docent i directiu de centres
formatius, així com als seus estudiants.
•

Projecció de documental Murose Kazumi i l'art del Maki-e (21/06/18). Kazumi
Murose és un dels lacadors actuals de més renom al Japó i ha estat reconegut
com a Tresor Nacional Vivent pel Govern Japonès com a portador de
coneixements i tècniques ancestrals. Especialitzat en l’art del maki-e
(decoració de la laca urushi mitjançant pols d’or), ha rebut també nombroses
condecoracions, com el Premi Ataka (1973), el Premi de l’Associació
d’Artesans del Japó (1978) o el Premi Japan Arts Foundation (2007).

•

MECAL AIR al Museu del Disseny (06/07 al 31/08/18). Programació de
cinema a l’aire lliure. Sessions dedicades a la Sci-Fi, a l’animació o a les
pel·lícules de terror, entre d’altres. Cada sessió va precedida d’un
curtmetratge relacionat amb el disseny (gràfic, moda, industrial…)

•

Presentació de l'Associació Cultural pel Coneixement de l'Art de la Laca
(ACCAL) (08/10/18). Associació sense ànim de lucre, que acull principalment
els lacadors de la tècnica japonesa de l'urushi i també artistes i artesans
d’altres tipus de laques. L'associació neix amb la intenció d’assegurar la
transmissió generacional d’aquesta tècnica mil·lenària originària del Japó,
l'urushi, que es desenvolupa i practica de forma genuïna, a Catalunya des de
1920. Amb la participació de Pilar Vélez, Directora del Museu, Victòria Rabal,
Directora de l'A-FAD i del Museu Molí Paperer de Capellades, Mònica Piera,
Presidenta de l'Associació per a l'Estudi del Moble, Sílvia Soler, antiquària
especialista en Art Oriental i Míriam Alzina, joiera i lacadora.

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
•

3a Jornada de Creativitat i Tendències (12/04/18) sota el lema ARTESANIA:
INNOVACIÓ | REVOLUCIÓ | PROJECCIÓ. Edició centrada en l’univers creatiu
de l’artesania des d’una mirada plenament contemporània. S’ha parlat de
processos artesanals, tecnològics, digitals, i processos híbrids, donant també
a conèixer les principals tendències emergents a l’actualitat.
Conferències: Artesania: Innovació a càrrec de Kim Mannino, directora de
WGSN Live; Rethinking tactile craftsmanship in the post-digital age a càrrec de
Jonathan Openshaw.
Tallers de creativitat en diferents àmbits del disseny a partir dels objectes del
Museu com a font d'inspiració i del treball personal dels creatius per
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apronfundir en l'anàlisi i noves propostes de la producció artesana, industrial i
digital en cada área:
. Papers pintats. Tendència i disseny en 1mm de gruix. A càrrec de Mitos
Bermejo + Rossend Casanova
. Tipografia. Impressió tipogràfica: dels tipus mòbils al fotopolímer. A
càrrec de Jesús Morentin, Pablo Salvaje + Isabel Cendoya
. Ceràmica. Disseny d'estampats per a rajoles: l'encant de la repetició. A
càrrec de Bussoga + Isabel Fernández del Moral
. Mobiliari. Hack the archive. A càrrec de Makea Tu Vida + Teresa
Bastardes i Josep Capsir
. Costura. Vestir Santes. A càrrec de Pedra + Sílvia Ventosa
•

3es Jornades Disseny per viure: Diversitat funcional, pròtesis i cíborgs (2123/11/18) comissariades per Òscar Guayabero. En aquestes jornades s’ha ofert
una mirada propositiva al voltant de la diversitat funcional. Durant tres dies
s’han presentat idees, propostes, projectes, que exploren com el disseny pot
fer de mediador entre nosaltres i les nostres capacitats o la manca d'elles.
Tecnologia, disseny, empatia i una mirada social poden transformar en
empoderament una situació inicial de discapacitat. Des de l'art a l'esport, dels
còmics de superherois al documental, una ullada transversal a un tema
complex però alhora engrescador.
Ha destacat la presentació del documental “Cada quinze dies” de Laura
Huguet i Joan Tisminetzky. Han participat Raúl Goñi, Manu González, Javier
Aragón, Fernando Broncano, Paloma G. Díaz, Albert Llovera, Kelly Arrontes,
Xavier Duacastilla, Eugenio Vega i Carla Habif Hassid Bozzo.
Han presentat projectes alumnes de les escoles BAU, EINA, ELISAVA, ESDAP,
IDEP, IED, LCI, Massana. Finalment també han presentat projectes propis
l’Ateneu de fabricació de Les Corts i l’Institut Guttmann.

COPRODUCCIONS
•

8è Festival FLIC PROFESSIONAL. Dissenyant literatures. Paraules que
alimenten (09 i 10/03/18), amb la col·laboració de Tantàgora. 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.
Conferències i masterclass destacades: Album[s] a càrrec de Sophie Van der
Linder; Segueix la història a càrrec de David Wiesner; L'escriptura de literatura
infantil i juvenil: normes de joc a càrrec d'Anna Manso i Múltiples accidents a
càrrec de Chris Haughton.
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•

18è Festival OFFF (24-26/05/18). En aquesta ocasió l'OFFF es vesteix de llarg
amb la presència dels directors de disseny de les plataformes que han canviat
el paradigma en la comunicació, Facebook i Twitter. Aquestes dues
companyies de base digital no solament han volgut formar part de la
programació d'enguany sinó que aterren amb tota l'artilleria. Twitter
desembarcarà amb un equip de 20 professionals que han vingut directament
de la seu de Sant Francisco i han retransmès la xerrada en streaming en el
compte oficial de Twitter Design, que compta amb 2 milions de seguidors.
Han estat tres dies d'immersió creativa amb 98 conferències a càrrec dels
artistes, dissenyadors locals i internacionals més influents.

•

Congrés ICDHS 10+1 BARCELONA 2018 (29-31/10/18) sota el títol “Retorn al
futur. El futur en el passat: Recomençar comprenent el nostre propi llegat”.
Els congressos ICDHS s'han celebrat cada dos anys amb el doble objectiu de
donar a conèixer investigacions originals en els camps de la història i els
estudis sobre el disseny, especialment els plantejats des de les humanitats i
les ciències socials, i difondre aquelles contribucions arribades de països nohegemònics en la matèria, oferint així un altaveu a diverses comunitats
científiques actives o en procés de formació. Per aquest motiu, els seus
congressos s'organitzen combinant sessions paral·leles sobre els temes
proposats, presentació de pòsters i conferències plenàries que tracten el
tema de cada congrés. Participació del Museu: Pilar Vélez, Albert Díaz i María
José Balcells.

•

XXI Congrés de l'Associació de Ceramologia (04-06/12/18) sota el títol La
ceràmica: present, passat i futur, ha estat el tema de reflexió i debat del XXI
Congrés de l'Associació de Ceramologia organitzat pel Museu del Disseny de
Barcelona i l'Associació de Ceramologia, amb la col·laboració de la Associació
Catalana de Ceràmica.
A més de tres taules rodones i diverses comunicacions han fet conferències
Jesús Ángel Prieto, Carmina Borbonet, Isabel Fernández del Moral i Ángel
Sánchez-Cabezudo.

COL·LABORACIONS
Col·laboracions amb l’Institut de Cultura de Barcelona
•

iN Museu (03/02/18). Participació en la iniciativa de l’ICUB que permet
conèixer de manera gratuïta els espais restringits d’onze centres expositius de
Barcelona. El Museu del Disseny ha participat en aquesta iniciativa i es va
poder fer una visita conjunta als espais de reserva de les seves col·leccions
d'objectes i dels seus fons documentals, tot seguint un relat construït a partir
de peces destacades de la col·lecció.
31

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2018

•

La Nit dels Museus (19/05/18). En el marc del programa Creació&Museus.
Creacions dels artistes residents de les Fàbriques de Creació per als museus i
La Nit dels Museus es presenta al Museu del Disseny la proposta de la Nau
Ivanov Disseny Hug (disseny d'una abraçada). Acció teatral participativa de
Hui Basa -Lali Álvarez i Pau Matas amb Gary Shochat i Clara Garcés.

•

Big Draw. La Festa del Dibuix (28/10/18). El Museu del Disseny de Barcelona
es va sumar, per primera vegada al Big Draw, la Festa del Dibuix, una jornada
impulsada pel Museu Picasso de Barcelona, en què artistes, il·lustradors,
arquitectes i dissenyadors, entre d'altres, proposen divertits tallers per a
tothom que vulgui experimentar, de manera lliure, espontània i gratuïta, en el
món del dibuix. Al museu hi vam comptar amb l’acció del col·lectiu Grans
recorreguts que proposaren amb les seves “Màquines de dibuixar” un taller
performatiu on podreu experimentar diferents tècniques de dibuix una
aproximació a les primeres animacions.

Col·laboracions amb entitats del Disseny Hub Barcelona
•

Portes obertes per la BDW (09-10/06/18). Museu del Disseny ofereix dues
jornades de portes obertes. S’han pogut visitar les exposicions permanents
Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural; Extraordinàries!
Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III-XX); El cos vestit.
Siluetes i moda, 1550-2015 i la nova exposició de disseny gràfic Dissenyes o
treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003.

•

Design Market 2018 (14-16/12/18). Organitzat per les diferents associacions
del FAD, el Museu del Disseny participa oferint tallers familiars al voltant del
disseny:
Objectes que creen objectes (disseny de producte)
Qui no s'espanta, estampa! (disseny de moda)
Terra líquida (arts decoratives)

Col·laboracions amb altres entitats
•

Participació en l'Idem International Animation Summit. (17/01/18). El Museu
del Disseny ha acollit els actes de la primera jornada de l’Idem International
Animation Summit 2018. Es tracta d’una sèrie de trobades professionals en les
quals representants de més de 25 dels millors estudis d’animació del món
presenten els seus nous projectes. L’Idem Creative Arts School organitza
aquestes trobades des del 2014 amb l’objectiu de reunir els principals estudis
d’animació internacionals per intercanviar idees i sinergies. A més, aquestes
jornades dónen als estudiants la possibilitat de mostrar els seus treballs i
rebre els consells de professionals del sector que són una referència en
l’àmbit mundial.
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•

20a MECAL PRO. Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de
Barcelona (21-23/03/18) El Museu del Disseny ha acollit la setmana
d'Animació amb la presentación de curtmetratges animats, amb 6 sessions a
competició i diverses paral·leles, com Docu Animat o Trash Anim. També
s’han organitzat una sèrie de masterclass i workshops destinats a estudiants
d'animació i públic en general.

•

Festival i Mercat de Realitat Virtual BCN 360º (24-25/02/18). Primer festival
de cinema de realitat virtual realitzat a Espanya, on es premia la qualitat i
innovació dels curtmetratges de realitat virtual nacionals i internacionals.

•

Mecal Air (divendres nit juliol i agost 2018). És la versió estiuenca del Festival
Mecal, en la que s’organitzen projeccions a l’aire lliure des de l’any 2009.
Cada sessió gira a voltant de una temàtica diferent amb una selecció dels
millors curtmetratges de les últimes edicions de Mecal Pro.

•

Portes obertes al Museu pel Poblenou Open Day (12/05/18). El Museu del
Disseny se suma al programa d’activitats previstes per l'Open Day, un
esdeveniment en el qual l'art i la creativitat són l'objectiu principal, i on la
comunitat creativa de Poblenou obre les seves portes per oferir una àmplia
varietat de propostes culturals gratuïtes.

•

Acte celebració 15 anys de la Taula del Tercer Sector (19/07/18).

•

LCI Barcelona Fashion Film Festival (25/10/18). Segona edició de l'únic
festival de fashion films de la ciutat de Barcelona i el primer en el món que
dona especial protagonisme a les noves promeses de la moda, l'audiovisual i
la publicitat. El fashion film és una manera alternativa d'entendre la publicitat,
portant l'espot més enllà de l'anunci i transformant-lo en una història que
pretén arribar al públic i crear uns llaços emocionals.

•

Festival 48h Open House BCN (27 i 28/10/18). 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.

•

XXVI Premis de Fotografia Professional Lux 2018 (22/11/18) que any rere any
convoca l'Associació de Fotògrafs Professionals.

•

Poblenou Open Night! (23/11/18). Jornada de portes obertes. S’han pogut
visitar les quatre exposicions permanents del museu.

•

#assetjament #donesperiodistes #xarxes (18/12/18). El Museu del Disseny
acull la jornada #assetjament #donesperiodistes #xarxes, organitzada pel
Col·legi de Periodistes i Catalunya Ràdio. S’ha projectat el documental "A Dark
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Place" i s’ha fet una taula de debat per parlar de l’impacte emocional i
professional que provoca l’assetjament a les xarxes socials, de la llibertat
d’informació com a símptoma de qualitat democràtica i de la igualtat de
gènere en el periodisme.

Activitats en col·laboració amb les universitats i les escoles de
Disseny i Art
•

Reunions mensuals del grup EDIVI (Educació Disseny per viure) per tractar
conjuntament temes i projectes al voltant de la innovació social i la
sostenibilitat. Integrat per professors de les escoles Bau, Eina, Elisava,
Massana, ESDAP, ESDI, IED i UB.

•

Presentació del Grau en Disseny i Creació Digital de la UOC ( 22/01/18).

•

Mètodes. Jornada d'il·lustració d'ESDAP (20/04/18). L’Escola Superior de
Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya ESDAP Catalunya presenta la jornada
d’il·lustració Mètodes, organitzada pel Campus Llotja. El fil conductor de les
conferències és l’exposició de processos creatius i maneres d’acostar-se a la
il·lustració, tècniques i recursos que donen amplitud d’experimentació.

•

Celebració del 50è Aniversari de l’escola Eina (13/03/18)

•

Acte de graduació de l’Escola de LLOTJA (22/06/18)

•

Acte de graduació de l’Escola BAU (11/07/18)

•

Acte de graduació de l’Escola LCI (17/10/18)

•

Lliçó inaugural del curs 2018-19 d’ESDAP (23/10/18)

•

Acte de graduació de l’Escola EINA (23/10/18)

•

Jornades Escriptures i tipografia (22 i 23/11/18). El Màster en Tipografia
Avançada d'EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona organitza
aquestes jornades, una trobada on es proposa el debat i la reflexió a partir de
xerrades d'experts i professionals de l'àmbit.

•

Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona MBDesign
(UPC-UB). Participació continuada del Centre de Documentació en
l’assignatura Design culture. Architecture and exhibition.
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Accions per l’accessibilitat
Dins de les polítiques que el museu impulsa per a la millora de l’accessibilitat a
tots els públics, tant a nivell arquitectònic com en relació als continguts, el Museu
ha continuat amb la política engegada els anys anteriors, posant l’accent en
l’accessibilitat dels continguts. En aquest sentit les accions més destacades han
estat:
•

Disseny, producció i implementació de les mesures i elements
d’accessibilitat de la nova exposició permanent Dissenyes o treballes? la
nova comunicació visual 1980-2003.
. Mapa tàctil de situació i orientació per facilitar la localització de les làmines
tàctils.
. 7 làmines tàctils, una per a cada àmbit de l’exposició que es complementen
amb el recurs d’àudio que facilita l’aplicació Wheris
. Els vídeos de l’exposició estan subtitulats en castellà, català i anglès.

•

Es consolida la col·laboració amb 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:
. Visites guiades a les exposicions permanents “Del món al museu. Disseny
de producte patrimoni cultural” i “El cos vestit. Siluetes i moda (1550 –
2015)”
. 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)

•

Col·laboració en el projecte de l’IED de disseny per a l’accessibilitat en espais
museístics. L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el Museu del
Disseny amb la col·laboració de l’ONCE han dissenyat i impartit la formació
del projecte d’accessibilitat en espais museístics per alumnes de màster de
l’IED.
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3.4. Serveis de Col·leccions
Atenció de consultes tècniques
Atenció personalitzada tant presencial, per telèfon, com per correu electrònic de
consultes tècniques en relació a les col·leccions del Museu.
82 consultes tècniques.

Visites conduïdes pels conservadors/es de les col·leccions
Durant el 2018 l’equip de col·leccions ha continuat amb la tasca divulgativa
iniciada a finals de l’any passat de possibilitar la visita a les reserves del museu a
tècnics i professionals del sector, així com al públic general, donant a conèixer
l’experiència la construcció de les reserves així com la feina d’instal·lació de les
peces a aquests espais. S’han realitzat les següents visites:
Reserves
• In-Museu, 2 de febrer
• Fundació Història del Disseny, 22 de febrer
• Curs Art i Història, 6 de març
• Màster Patrimoni Cultural, Universitat de Girona, 9 de març
• Associació per l’Estudi del Moble, 18 d’abril
• Museus i Patrimoni ICUB, 16 i 17 de maig
• Associació Catalana de Ceràmica, 21 de juny
• Escola de Conservació i Restauració Aiguablava, 4 de desembre
• Congrés de Ceramologia, 4-6 de desembre
Exposicions
• Màster Comunicació de la Moda. Escola LCI, “El cos vestit”, 28 de novembre
• Consolat d’Àustria, “Del món al Museu”, 29 de novembre
• Sonnet Stanfill i altres tècnics del Departament de Moda del Victoria and
Albert Museum, “El cos vestit”, 4 de desembre
Casa Bloc
• Visiona TV, reportatge amb el comissari, 17 d’abril
• Personal del Disseny Hub Barcelona, 21 de juny
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3.5. Serveis del Centre Documentació
Resum de dades:
. Carnets d’usuari: 4.767 (734 donats d’alta el 2018)
. Documents prestats: 4.405 llibres, 245 revistes i 71 DVD
. Documents consultats a sala: 11.183
. Dies obertura: 172 dies (1.310 hores)
. Visites presencials: 6.845 visites (una mitjana de 40 al dia)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Espai de Coneixement (servei de biblioteca que s’obre dins de les exposicions
temporals): 3.483 usuaris
Visites de grup: 40 visites de grups (24 autoguiats)
Consultes al catàleg bibliogràfic: 8.932 sessions de consultes (46.404 pàgines
visualitzades).
Consultes a fons d’arxiu: 76
Percentatge d’usuaris interns (treballadors d’alguna de les institucions amb
seu a l’edifici: Museu, FAD, BCD i Associació per a l’Estudi del Moble): 9%
Percentatge d’usuaris externs: 91%
Consultes no presencials: 525. Telèfon (44%), l’e-mail (43%) i formularis web
(12%)
Mostres de petit format: 2. ADP i la professionalització del disseny i Gustavo
Gili: les cobertes d’una editorial.
Subscripcions amb quota anual als Serveis Complementaris: 30 individuals; 4
col·lectives

Un dels punts forts de l’àrea documental del museu és precisament l’esforç
dedicat a facilitar l’ús i la consulta d’aquests documents per part de la ciutadania.
Una comunitat creixent d’usuaris, amb prop de 5.000 persones amb carnet de
lector, que va realitzar durant aquest període més de 10.000 consultes
presencials, accedint a més de 15.000 documents. Un nombre de consultes que
sobrepassa les 20.000 quan hi afegim els accessos digitals i a través dels
nostres catàlegs a Internet.
Com a fet innovador, el Centre de Documentació del museu, amb la col·laboració
de l’Associació per a l’Estudi del Moble, facilita des d’aquest any la lliure consulta
de La Xiloteca, un recull de mostres de fustes utilitzades en mobiliari, i que ha de
facilitar l’aproximació de la ciutadania a aquest material natural.
El Centre de Documentació del museu ha iniciat també una innovadora forma de
relació amb el sector formatiu en disseny, amb la posada en marxa d’uns nous
serveis i activitats que posen els arxius i altres documents d’accés més restringit
al servei de la formació dels futurs professionals, establint així un lligam més
directe entre el patrimoni i la formació universitària, entre el passat i el futur del
disseny.
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Amb aquest mateix objectiu s’ha engegat una nova experiència amb la
participació continuada del centre en l’assignatura Design culture. Architecture
and exhibition del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona
MBDesign (UPC-UB).
Finalment, s’han iniciat 2 projectes de difusió que veuran la llum durant els anys
2019 i 2020: «Objectes Enllaçats: Memòria relacional del disseny», que posa en
relació diferents recursos documentals generats pel museu i per altres
institucions, per facilitar una millor comprensió dels objectes que formen part de
les col·leccions del museu, i «Memòria Oral del Disseny», que pretén recollir la
història d’aquests objectes a partir del relat dels diferents agents que han
participat en la seva creació, fabricació, distribució, difusió, etc. Tot i ser
projectes encara en les seves primeres fases d’elaboració, el seu caràcter
innovador ens ha portat a explicar-ho a diferents jornades i congressos
professionals, al Museu del Prado (Madrid), a Artium (Vitòria) o al darrer congrés
de l’International Committee of Design History and Design Studies (ICDHS).
Documents consultats (dades resum):
Llibres més prestats:
. Psicología del color : cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón
(10)
. Diseñar para el mundo real : ecología humana y cambio social (10)
. Adolf Loos : espais privats (8)
. Revistes més prestades:
. Gràffica (32)
. Textile view magazine (15)
. Slanted (12)
. DVDs més prestats:
. Georges Méliès (12)
. Design and thinking (5)
. El Bulli, historia de un sueño (5)
Llibres més consultats a sala:
. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (10)
. El Moble a Catalunya : l'espai domèstic del gòtic al modernisme (10)
. Hussein Chalayan / essays (9)
. Revistes més consultades a sala:
. Viewpoint (37)
. Wallpaper (18)
. Novum (16)

38

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2018

Centre de Documentació

–––

INCREMENT DEL FONS
Donació de Jaume Mercadé

TRACTAMENT DOCUMENTAL
Neteja i conservació preventiva de 32
conjunts documentals

TRACTAMENT DOCUMENTAL
Catalogació de 2.2359 documents bibliogràfics
i 31.170 documents d’arxiu

ACCÉS I DIFUSIÓ DEL FONS
6.845 visites, 11.183 documents consultats

AMPLIACIÓ DE SERVEIS
Xiloteca

EXPOSICIONS TEMPORALS
Espai de coneixement Adolf Loos. Espais

privats
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Difusió del Museu

MATERIALS DE DIFUSIÓ
Materials de difusió del Museu

PRESÈNCIA DEL MUSEU ALS MITJANS
110 insercions en mitjans digitals (TV, online,
Premsa)

CAMPANYA PUBLICITÀRIA
Publicitat al carrer

CAMPANYA PUBLICITÀRIA
Publicitat en premsa

CANALS ON LINE
38.898 Seguidors a Facebook

DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS
Catàleg de l’exposició Dissenyes o treballes?

La nova Comunicació visual. 1980-2003
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3.6. Serveis de comunicació i difusió
Accions de comunicació i difusió
El Museu impulsa una estratègia basada en la on i off line per tal de crear
notorietat de marca i poder captar públic per a les exposicions i activitats.

Canals on-line

La valoració del període 2018 a les xarxes socials i portal web és positiva per les
bones xifres en creixement de la comunitat i engagement. Cal tenir en compte en
la valoració dels resultats totals de l’any que durant 3 mesos del 2018 (juliolsetembre) l’activitat es va reduir considerablement, ja que només es realitzava un
manteniment bàsic a tots els canals.
El portal web ha tingut més de 250.000 visites, menys visites que al 2017, però ha
crescut el temps que els usuaris passen a la pàgina, de 1:57 de mitjana el 2017 a
2:09 el 2018, pel que es valora positivament la millora de la qualitat de la visita.
Els canvis a la home page milloren la navegació i faciliten a l’usuari la cerca de
continguts, especialment d’agenda, oferint una millor experiència d’usuari.
Aquesta millora es percep en l’augment del temps d’estada al web.
El tràfic web procedeix especialment dels cercadors (també del cercador Ecosia),
de portals com el de l’Ajuntament de Barcelona i de les xarxes socials (amb un
creixement espectacular del tràfic procedent dels Instagram Stories).
Després de la home, i les landings d’exposicions actuals i horaris/preus, les
exposicions de l’any han encapçalat les visites.
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 serialitzades com #sabiesque, #taldiacomavui, #dissenyamagat o les
cites de dissenyadors han mantingut el seu impacte.
. La retransmissió de les inauguracions de les exposicions i la menció de perfils
influencers, ha mantingut la viralitat i engagement als diversos canals.
. Després de posar-se en marxa el 2017, el canal del Museu del Disseny a
YouTube s’ha consolidat el 2018 amb 94 nous vídeos i més de 7.000
visualitzacions anuals.
. Èxit destacat dels Instagram Stories (més de 180 publicats al 2018), que
permet la inclusió de links cap a la pàgina del Museu del Disseny i que, de
mitjana, acumula el doble de visualitzacions que els posts.
A continuació es detallen les principals mètriques de la difusió realitzada a
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i el portal web, així com els continguts que
han generat més engagement amb la comunitat.
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Facebook
38.898 seguidors (+ 1.913)
11.430 reaccions
Rànquing de posts / abast
Teaser Jornada Tendències (vídeo): 67.484 usuaris
Vídeo brick Design Does: 60.584 usuaris
Mateu Llinàs exposició #BoomPublicitat: 35.631 usuaris
Exposició Design Does: 31.596 usuaris
.

.
.
.
.

La dinamització durant tres mesos de l’any (juliol, agost i setembre) s’ha notat
en els resultats totals dels principals indicadors estadístics de Facebook
(veure gràfic a la següent pàgina).
Tot i haver realitzat una dinamització mínima durant 3 mesos els seguidors de
la pàgina s’apropen ja als 39.000.
Formats més virals: vídeos, esdeveniments, #taldiacomavui, cites de
dissenyadors, #lecturadediumenge, #52museums.
Iniciatives amb més èxit: #BoomPublicitat, #52museums, #taldiacomavui,
#lectura de diumenge, cites de dissenyadors.
Publicitat: l’abast de les publicacions, així com les reaccions, es multipliquen
amb la publicitat, que continua essent clau per mantenir una presència a
Facebook destacada.

Twitter
19.088 seguidors (+1.122)
3.924 m’agrada, 1.381 retuits, 2.814 mencions
Posts amb més abast:
Cita April Greiman: 11.458 usuaris
Cadena “Diseñas o trabajas”: 4.515 usuaris
Notícia Astrid Stavro: 3.589 usuaris
Lliurament medalla Oriol Bohigas: 2.948 usuaris
.

.

.

L’activitat de dinamització basal durant tres mesos (juliol, agost i setembre)
s’ha notat en els principals indicadors estadístics de Twitter, però l’impacte
ha estat menor que a Facebook. La comunitat ha crescut en més de 1.000
seguidors de manera orgànica, superant els 19.000.
Formats més virals: vídeos, fils de Twitter, cadenes de Twitter (com la de
#dissenyesotreballes) i els tuits previs a les jornades #dissenyperviure
(mencionant influencers participants).
Iniciatives amb més èxit: continguts en sèrie (cites de dissenyadors,
#lecturadediumenge, #dissenyamagat,...), vinculats a exposicions (#AdolfLoos,
#DesignDoes, #Dissenyesotreballes, #BoomPublicitat,...), vinculats a
esdeveniments (#Dissenyperviure, #Dissenyenfamília,...).
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Augment dels resultats en els indicadors d’engagement (retuits, mencions i
m’agrada).
Consolidació del canal com a via d’atenció a l’usuari amb l’augment de
consultes en forma de piulada o missatge.

Instagram
24.739 seguidors (+8.464)
43.521 m’agrada, 435 comentaris
Posts amb més abast:
Anunci festival de la llum: 965 likes
Bosses marxandatge del Museu: 543 likes
Instagramers d’arquitectura: 445 likes
Procés muntatge #BoomPublicitat (vídeo): 326 likes
.

.
.

.

L’activitat de dinamització basal durant tres mesos (juliol, agost i setembre)
gairebé no s’ha notat als indicadors totals a Instagram. S’han realitzat 42
publicacions més, a banda s’han publicat més de 180 Instagram Stories, donat
l’èxit i el bon impacte d’aquest format entre la comunitat.
Aquesta major activitat ha fet créixer la comunitat en més de 8.000 nous
seguidors, superant els 24.000 durant el 2018.
Formats més virals: a banda dels posts amb vídeo o gifs animats, s’han
consolidat els Stories, que de mitjana han tingut el doble de visualitzacions
(1.000) que els posts normals d’Instagram; també han tingut molt èxit els
posts on es mencionen dissenyadors amb perfil a Instagram.
Iniciatives amb més èxit: els continguts seriats (cites de diseenyadors,
#quinatipoés, #dissenyamagat,...) i els vinculats a exposicions i activitats del
museu (#dissenyesotreballes, #Dissenyperviure, #BoomPublicitat,...).

Youtube
7.389 minuts visualitzats
27 subscriptors, 52 likes, 104 playlists vistes
.

.

.

Publicació: durant el 2018 s’han publicat 94 nous vídeos al canal de YouTube
del Museu del Disseny, dels quals 65 corresponen a l’exposició “Dissenyes o
treballes”. També s’ha publicat el vídeo curt promocional de la “Casa Bloc”.
Vídeos més vistos: es manté l’especial interès per càpsules de vídeo dels
tallers familiars, així com els vídeos vinculats a exposicions com la d’Adolf
Loos o “El boom de la publicitat”.
Creixement de la comunitat: es mantenen tant el número de nous
subscriptors al canal com el número de visualitzacions dels vídeos (més de
7.000).
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Web: museudeldisseny.barcelona.cat
252.248 visites
199.120 usuaris, 668.244 pàgines vistes
2:09’/usuari
Espais més visitats:
Home: 155.262 visites
Exposicions actuals: 56.330 visites
Horaris i preus: 54.987 visites
Exposició “Adolf Loos”: 15.718 visites
Exposició “Dissenyes o treballes”: 14.114 visites
Exposició “Boom Publicitat”: 6.752 visites
.

.
.
.

.
.

L’activitat de dinamització basal durant tres mesos (Juliol, agost i setembre)
s’ha notat en les xifres de visites del web, que han davallat lleugerament
respecte el 2017. Tot i així, ha augmentat el temps que cada usuari passa a la
pàgina (més de 2 minuts de mitjana).
Moments amb major tràfic web: dates rellevants com inauguracions de les
exposicions.
Paraules més cercades: “Museu del Disseny” (en els diversos idiomes), “adolf
loos barcelona, “dia dels museus 2018”.
Els principals portals que enllacen al web del museu: el cercador Google dels
dispositius Android, el web de l’Ajuntament de Barcelona, els newsletters,
Ecosia (cercador) i la UOC.
Les xarxes socials que aporten major tràfic web: Facebook, Twitter i Instagram
Stories (per davant dels posts d’Instagram).
Aplicació de millores gràfiques i de maquetació a la home page que
potencien l’experiència d’usuari i visibilitzen més acuradament les noticies i
l’agenda.

Canals off-line
Campanyes realitzades:
Exposició Aldof Loos
Activitats familiars
Exposició Design Does
Exposició Dissenyes o treballes?
Exposicions permanents
Casa Bloc
3ª Jornada Disseny per viure
3ª Jornada Creativitat i Tendències
Exposició El boom de la publicitat
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Campanyes publicitàries als mitjans:
Insercions a la premsa diària (ARA, El Punt Avui): 43 anuncis
Insercions a revistes generals i especialitzades (on i off line): 67 anuncis
Material gràfic:
. Flyers: 41.100 unitats (Casa Bloc, Disseny en família-Festa, Disseny en
família-Tallers, El boom de la publicitat, Casals estiu, Disseny per viure,
Design Does)
. Fulletons: 38.800 unitats (Exposicions permanents català, castellà, anglès)
. Cartells: 1.680 unitats / 5 campanyes (Disseny en família-Festa, Disseny en
família-Tallers, El boom de la publicitat, Casals estiu, Design Does)
. Mailing: 20.000 persones interessades en rebre informació
. Banderoles: 600 unitats / 2 circuits (Design Does, Dissenyes o treballes
Opis: 200 unitats / 2 circuits (Design Does, Dissenyes o treballes)
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3.7. Serveis editorials
Edicions pròpies
Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003. Catàleg
exposició.
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Octubre
2018. Tiratge: 500
¿Diseñas o trabajas? La nueva comunicación visual. 1980-2003. Catàleg
exposició.
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Octubre
2018. Tiratge: 500
Do you work or design? New visual communication. 1980-2003 Catàleg
exposició.
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Octubre
2018. Tiratge: 300
Ceràmica contemporània i d’autor. Col·lecció Nexes 1. Guia de l’exposició.
Catàleg de l’exposició..
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Juny de
2018. Tiratge: 300
La corba màgica. Moble de faig i rotang. Col·lecció Nexes 2. Guia de
l’exposició.
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Aj.de Barcelona. Octubre de 2018
Tiratge: 300
El Boom de la publicitat. Col·lecció Nexes 3. Guia de l’exposició.
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Desembre de 2018
Tiratge: 900
El Boom de la publicidad. Col·lecció Nexes 3. Guia de l’exposició.
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Aj.de Barcelona. Desembre de 2018
Tiratge: 250
The Advertising Boom. Col·lecció Nexes 3. Guia de l’exposició
Edita: Museu del Disseny de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Desembre de 2018
Tiratge: 150

Coedicions i col·laboracions
Art Déco. Història, materials i tècniques..
Edita: Associació per a l'Estudi del Moble-Museu del Disseny, Barcelona
2018
Tiratge: 500
El brodat de la Creació de la Catedral de Girona.
Col·lecció Memòria Artium (núm. 22)
Edita: Museu del Disseny amb UB, UdG, UL, UPC, RRV, MNAC.
Barcelona, 2018
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El boom de la publicitat. Reclams de llauna i cartró. 1890-1990
Edita: Ajuntament de Barcelona amb la co·laboració del Museu de Disseny.
Barcelona, 2018
Tiratge: 800

Publicacions de l’equip del Museu
.

.

.
.
.

.

.

.

.

.
.
.
.

BALCELLS, María José; ESPELT, Guim: “ADI/FAD, 1960-1971. Una asociación
«hiperactiva» a pesar del franquismo” dins Actes del Simposi Diseño y
Franquismo, Barcelona, Fundació Història del Disseny, 2018.
BALCELLS, María José; DÍAZ MOTA, Albert. “Linked Objects: Relational
Memory of Design at Barcelona’s Design Museum” dins Back to the Future.
The Future in the Past. ICDHS 10th+1, Barcelona, Universitat de Barcelona,
2019. P. 656-660.
Secció permanent de “Novetats bibliogràfiques” dins Estudi del moble :
revista de l’Associació per a l’Estudi del Moble. Nums. 26 i 27.
CREUS, Àngels; DÍAZ MOTA, Albert. “La Xiloteca” dins Anuari de la Fusta 2019.
Barcelona. Gremi Fusta i Moble. P. 18.
BASTARDES, Teresa. "Le Boudoir Améthyste. Un conjunto Art Déco de
Santiago Marco de 1925" dins Art Déco. Història, materials i tècniques.
Associació per a l'Estudi del Moble-Museu del Disseny, Barcelona, 2018.
BASTARDES, Teresa. ”La legalización del ADI FAD en 1961. Interrogatorios
policiales e informes del Gobierno Civil de Barcelona, una pràctica habitual”.
Simposio Diseño y Franquismo, Fundació Història del Disseny-Museu del
Disseny, 22 i 23 de febrer de 2018.
CAPSIR, Josep. "La alfombra de Tomàs Aymat y el boudoir de la Reina en el
Palau de Pedralbes en 1924". Art Déco. Història, materials i tècniques.
Associació per a l'Estudi del Moble-Museu del Disseny, Barcelona 2018.
CAPSIR, Josep. “La manufactura de Tomàs Aymat a l’Exposició Internacional
del Moble i Decoració d’Interiors del 1923: Tomàs Aymat’s tapestry factory at
the International Furniture and Decoration Exhibition of 1923”. Datatèxtil
número 38.
CASANOVA, Rossend. "Las lámparas de pie de Santiago Marco en la
Exposición Internacional del Mueble de 1923". Art Déco. Història, materials i
tècniques. Associació per a l'Estudi del Moble-Museu del Disseny, Barcelona
2018.
CASANOVA, Rossend. “Muebles de ratán: una vieja novedad” dins: Estudi del
Moble, núm. 27, AEM, Barcelona, novembre 2018.
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Isabel. “Artesanía versus arte. El eterno debate”. A:
De la alfarería al arte. Ayto. de Navarrete, 2018.
VÉLEZ, Pilar. “Enric Tormo Freixes, l’home gràfic”. Revista de Catalunya, abriljuny 2018, núm. 302, p. 95-113.
VÉLEZ, Pilar. “El disseny grafic de 1980-2003, una nova col·lecció del Museu
del Disseny, un nou patrimony cultural de Barcelona” . Dins: Dissenyes o
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treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003. Barcelona, Museu del
Disseny, 2018, p. 12-18.
VÉLEZ, Pilar. El boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartró i rajola. 18901950. Barcelona, Museu del Disseny, 2018. (guia de l’exposició; també versió
en castellà i anglès).
VÉLEZ, Pilar. ”L’atracció de la publicitat comercial sobre llauna i cartró o quan
la cromolitografia va fer visible el color”. Dins: El boom de la publicitat.
Reclams de llauna i cartró. 1890-1950. Col·lecció Mateu Llinàs i Audet.
Ajuntament de Barcelona, 2018, p. 9-13.
VÉLEZ, Pilar. Presentació al catàleg “Victor Papanek. The politics of Design”,
Vitra Design Museum-Papanek Foundation, 2018.
VENTOSA, Sílvia.“Liquifying Gender through Fashion”, a Schweizer, K, Vogler,
F., Die Shöncheiten des Geschlechts/ The Beauty of Sexes, Campus Verlag,
Frankfurt-New York, 2018.
VENTOSA, Sílvia. “Una nueva exposición sobre moda y catolicismo. Heavenly
Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Metropolitan Museum of Art de
Nueva York”. Datatextil, número 38.

Cessió d’imatges en edicions de projectes relacionats
El Museu gestiona la cessió d’imatges del propi museu o de les seves peces per
ser publicades en diferents edicions amb l’objectiu de facilitar la difusió de les
col·leccions del Museu.
Total imatges cedides: 105
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4. COL·LABORACIONS DEL MUSEU
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.

4.1. Xarxa de col·laboradors
Convenis de col·laboració amb els centres educatius
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IED Barcelona (Istituto Europeo di Design): Escola Superior de Disseny,
Universitat Oberta de Catalunya
Institució Cultural del CIC: Escola Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i
Disseny de Barcelona
Escola Massana de Barcelona
Escola Municipal d'Art, Disseny i Artesania Gaspar Camps, Ajuntament
d’Igualada:
Escola d'Art i Superior de Disseny d’Alcoi, Generalitat Valenciana:
BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona (adscrit a la Universitat
de Vic)
Universitat de Barcelona Facultat de Belles Arts. Grau en Disseny
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (centre adscrit a
UAB)
LCI, Escola Superior de Diseño y Moda de Barcelona
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat, Patronat Municipal d’Educació de
Sant Cugat.Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Escola d’Art La Industrial, Escola d'Art del Treball (Consorci d’Educació de
Barcelona)
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, Ajuntament de Lleida:
Escola d'Art i Disseny Tarragona, Diputació de Tarragona
Escola d'Art i Disseny de Tortosa, Diputació de Tarragona
Escola d'Art i Disseny de Reus, Diputació de Tarragona
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Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP) de la
Generalitat de Catalunya.
EASD Pau Gargallo, de Badalona
EASD Deià, de Barcelona
EASD La Llotja, de Barcelona
EASD Vic, de Vic
EASD Olot, d’Olot
EASD Ondara, de Tàrrega
EASD Serra i Abella, de l’Hospitalet de Llobregat
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya
ESDI, Escola Superior de Disseny de Barcelona (centre adscrit a URL
Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Universitat Politècnica de Catalunya
ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona (centre
adscrit a UPF)
Escola Universitària ERAM de Salt, Fundació Privada Escola de Gestió
(adscrit a UdG)
L’IDEM Barcelona, S.L.
Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID), Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat
Politècnica de Catalunya
Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny, Ajuntament de Móra la
Nova:
Escola Municipal d’Art i Disseny de La Garriga, Ajuntament de La Garriga
Escola d’Art Floral i Disseny de Jardins de Catalunya
Departament d’Ensenyament Centres de Formació Professional,
Generalitat de Catalunya

Convenis de col·laboració relacionats amb la producció i/o difusió
d’activitats
.
.
.
.

Associació d’Artistes i Artesans del Foment de les Arts i del Disseny
Coproducció Fashion Film Festival
99 Producciones. Coproducció del “Festival OFFF” en la seu del MDB
Coproducció del Mecalpro, Mecal Realitat Virtual BCN 360º i Mecal Air

Convenis de patrocini de suport de les activitats
.
.
.
.

Diari Ara
Diari El Punt-Avui
Centre Comercial Glòries
Laboratoris Color EGM, S.A
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4.2. El museu participa
Ponències, comunicacions i presentacions de l’equip del Museu
Realitzades als espais del museu
.

.

.

.

.
.

.

.
.
.

.

.
.

BALCELLS, M.J. ADI/FAD, 1960-1971. Una asociación «hiperactiva» a pesar del
franquismo, Simposio Diseño y franquismo (Fundació Història del Disseny.
Museu del Disseny de Barcelona).
BALCELLS, M.J, DÍAZ, A. Linked Objects: Relational Memory of Design at
Barcelona’s Design Museum. ICDHS 10th + 1 barcelona 2018 (International
Committee of Design History and Design Studies. Museu del Disseny). 29-31
octubre.
BALCELLS, M.J, DÍAZ, A. Col·laboració del Centre de Documentació del Museu
en l’assignatura: Design culture. Architecture and exhibition, Màster Universitari
en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona MBDesign (UPC-UB).
BALCELLS, M.J. Presentació de l’arxiu de la Tapisseria Mir. II Jornades
Professionals al servei dels interiors històrics (Associació per a l’Estudi del
Moble. Museu del Disseny).
BASTARDES, T. Vestit i Patrimoni, a Curs Introducció a la història del vestit.
Museu del Disseny. 17 de febrer.
BASTARDES, T. La legalización del ADI FAD en 1961. Interrogatorios policiales e
informes del Gobierno Civil de Barcelona, una pràctica habitual. Simposio
Diseño y Franquismo, Fundació Història del Disseny-Museu del Disseny, 22 i 23
de febrer.
BORBONET,C. Ponència: Museos y educación: de los márgenes al centro del
museo en el XXI Congrés de l'Associació de Ceramologia: La ceràmica: present,
passat i futur. 4-6 desembre.
CAPSIR, J. La decoració del Palau Casades, dins del Curs “Les entranyes dels
mobles a finals del segle XIX”. AEM-MDB, 5 i 7 de febrer.
DÍAZ, A. Presentació de la Xiloteca. Curs Virtuosisme modernista. Tècniques del
moble (Associació per a l’Estudi del Moble. Museu del Disseny). 3-5 maig.
DÍAZ, A. Presentació de La Xiloteca a la Jornada Les fusteries antigues: posada
en valor i restauració (Associació per a l’Estudi del Moble, Monumenta. Museu
del Disseny de Barcelona). 29 novembre
FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. Ponència: Museos de ceràmica y los nuevos
espacios culturales. XXI Congreso de la Asociación de Ceramología, Barcelona
4-6 desembre.
ROIG, X. Presentació Com funciona la comunicació del Museu del Disseny?.
Master en Comunicació, UAB. 23 novembre
VÉLEZ, P., BASTARDES, T., CASANOVA, R., VENTOSA, S., DÍAZ MOTA, A.,
BALCELLS, MJ. Homenatge a Anna Calvera, 20 març.
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VÉLEZ P. Ponència: Els tallers del Modernisme: entre la recuperació de la
tradició i la modernització, dins del Curs Virtuosisme modernista. Tècniques del
moble (Associació per a l’Estudi del Moble. Museu del Disseny). 3-5 maig.
VÉLEZ, P. Ponència Reivindicació i triomf del modernisme i les arts decoratives:
panorama historiogràfic i patrimonial, dins del Curs Virtuosisme modernista.
Tècniques del moble (Associació per a l’Estudi del Moble. Museu del Disseny),
3-5 maig.
VENTOSA, S. Liquifying Gender through Fashion, a INTER_WE | an arts.
Symposium on GENDER LIQUIDITY, un projecte d’Espronceda Center for Art
and Culture i del Museu del Disseny, 30 de gener.
VENTOSA, S. El tern de sant Valeri, sessió per l’escola Eina. Museu del Disseny,
26 d’octubre.
VENTOSA, S. Estructures interiors a Curs Introducció a la història del vestit.
Museu del Disseny, 14 de desembre.

Realitzades fora dels espais del museu
.

.

.

.
.

.

.

.

BASTARDES, T. Política de col·leccions del Museu del Disseny i projectes
museogràfics (sessió a l’aula i visita de les exposicions). Curs d’adults
Comissariat d’exposicions. Escola Massana, 21 març
CAPSIR, J. El mecenatge artístic de Martí Estany (1872-1938), Col·leccionista
d’arquetes, miniatures i rellotges. 2ª Jornada Col·leccionisme. MNAC- UB-UAB,
16 abril
CUENCA, A., JOAN, E. Presentació del programa d’exposicions i itineràncies del
Museu del Disseny - MUSCON 2018. European Museum Network a Hasselt,
Bèlgica.19-22 setembre
CUENCA, A., JOAN, E. Comitè Internacional d’Intercanvi d’Exposicions (ICEE)
organitzat per l’ ICOM Espanya
DÍAZ, A. Biblioteca i arxiu en un context museístic. Experiències LAM
institucionals en el Museu del Disseny de Barcelona. 15es Jornades Catalanes de
Documentació (Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
DÍAZ, A. Objectes enllaçats. Un projecte d'integració de dades de fons i
col·leccions d'arxiu, museu i biblioteca en el Museu del Disseny de Barcelona.
Jornada CCUC 2018: projectes i serveis bibliotecaris cooperatius. Barcelona.
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
DÍAZ, A. Objetos enlazados y otros proyectos de difusión en el Centro de
Documentación del Museu del Disseny de Barcelona. IX Encuentros de Centros
de Documentación de Arte Contemporáneo: Explotación, integración y difusión
del conocimiento de las instituciones patrimoniales. Vitòria. Artium
DÍAZ, A. GLAM: Apunts sobre l’escenari de convergència i difusió conjunta del
patrimoni documental, museístic i bibliogràfic i Experiències LAM institucionals
al Museu del Disseny de Barcelona. Màster en Biblioteques i col·leccions
Patrimonials. Facultat de Biblioteconomia i Documentació – Universitat de
Barcelona
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FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. Eines de classificació. Una mostra del repertori
ceràmic català al Museu del Disseny de Barcelona. Congrés d’homenatge al Dr.
Alberto López Mullor. Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l'arquitectura.
Universitat Autònoma de Barcelona, 15-16 maig
FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. Participació a taula rodona a Foro Cerámico: De la
alfarería al arte. Ayto. de Navarrete, 20-22 juliol
FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. Ponencia Artesanía versus arte. El eterno debate, a
Foro Cerámico: De la alfarería al arte. Ayto. de Navarrete, 20-22 juliol
FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. La producción cerámica de ayer, el Patrimonio de
hoy. Las colecciones de Cerámica Histórica del Museo del Diseño de Barcelona.
V congreso hispanoluso de cerámica y vidrio. Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio i UPC-BarcelonaTech. Barcelona, 8-10 octubre
FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. Taula rodona: L’arqueologia medieval a Catalunya
en els darrers vint anys. VI Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a
Catalunya. ACRAM, Lleida, 29 novembre-2 desembre
VÉLEZ, P. Participació en l’acte d’homenatge a Jordi Palomer, director del Museu
d’Arenys de Mar, en el centenari del seu naixement. Biblioteca d’Arenys de Mar,
19 octubre
VENTOSA, S. Del arte textil al craftivismo.Postgrau Arts aplicades
Contemporànies, Escola Massana. 18 gener
VENTOSA, S. El sistema de la moda. Màster en comunicació de moda,
Blanquerna, Universitat Ramon Llull. 5 abril
VENTOSA, S. El sistema de la moda i la fotografía, a la Jornada de conferencias
en torno a la exposición fotográfica “Distinción, un siglo de fotografía de moda”.
Museu Cristóbal Balenciaga, Getaria, 1 desembre

Presència en jurats nacionals i/o internacionals
.
.
.

BASTARDES, T., VENTOSA, S. Comité científic del Congrés ICDHS 2018.
CASANOVA, R. Comitè d’experts per la selecció dels Premis Delta 2018.
FERNÁNDEZ DEL MORAL, I. Jurat “Concurso de pieza única” Feria NACE 2018,
Ayto. de Navarrete, La Rioja.
VÉLEZ, P. Membre del comitè científic i avaluador del defouet International
Congress, Barcelona, 2018.
VÉLEZ, P. Membre del comitè científic i coordinadora del ICDHS10th+1 (Back to
the future. The future in the past), Barcelona, 2018.
VÉLEZ, P. Membre del tribunal de la tesi doctoral de Teresa Blanch Bofill, La
gestió dels museus i el patrimoni en les polítiques culturals a Catalunya (19802018), del Departament d’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, 29 de
novembre de 2018.
VÉLEZ, P. Membre del jurat de la Biennal Internacional de Ceràmica d’Esplugues
de Llobregat 2018.
VÉLEZ, P. Membre del jurat de la segona edició del Fashion Film Festival de
Barcelona, iniciativa de l’escola LCI.
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VÉLEZ, P. Membre del jurat dels Premis Art Byblio, de l’Escola Superior de
Disseny i Art Llotja, Barcelona.
VENTOSA, S. Comissariat per Catalunya del projecte “Innovative Costume of the
21st. CENTURY: The Next Generation”, Projecte del Bakhrushin State Central
Theatre Museum, OISTAT i USITT, exposició internacional itinerant que s’inicia al
State Historical Museum, Moscou, 2019.
VENTOSA, S. Comité d’experts Premis ModaFad 2018.
VENTOSA, S. Jurat Premi “Creant teixit” 2018 per a estudiants de disseny per a
productes destinats a la botiga i centre d’informació del mercat de la Boqueria,
convocat per l’Associació Estel Tapia i el Mercat de la Boqueria.
VENTOSA, S. Presidenta Jurat Felicidad Duce 2018 i 2019, Escola de Moda LCI,
Barcelona.

Participació a cursos, congressos, jornades i seminaris
.

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

BACELLS M.J., DÍAZ, A. El poder de les dades en la transformació digital de la
Cultura. 7a Jornada de museus, gestió documental i arxiu, Museu Marítim de
Barcelona).
BACELLS M.J. Saps quan val el que tens a l’arxiu? Valoració econòmica d’arxius.
Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.
BACELLS M.J. Seminari Los falsos mitos sobre el copyright. BCD.
BACELLS M.J. Jornada d’estudi del moble: Barba Corsini. Associació per a
l’Estudi del Moble.
BORBONET, C. Grup de reflexió entorn els públics de museus. Reunions
mensuals amb la participación de Museu Marítim de Barcelona, MACBA, Museu
de Ciències Naturals, MNAC, MAC, Museu de Sant Cugat, CCCB, Museu Picasso
i Museu del Disseny.
BORBONET, C. Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, Agència Catalana del
Patrimoni Cultural (ACdPC). Finalització de la Guia per avaluar el disseny de les
activitats educatives patrimonials.
BORBONET, C. Grup de treball Noves metodologies educatives del Consell
d’Innovació Pedagògica, Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
BORBONET, C. 5è Congrés Internacional Educació i accessibilitat a museus i
patrimoni.
DÍAZ, A. Gestió de fotografíes en centres culturals: drets d’autor i imatge.
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
JOAN E. V Jornada de Mediació Artística. Les arts en el context social. Art Santa
Mònica
JOAN E. La revolució filantròpica, Fundació Catalunya Cultura
JOAN E. L’Abc del mecenatge, Fundació Catalunya Cultura
VÉLEZ, P. Participació en la Reunió bianual de la Arts Applied European Network,
celebrada al Design Museum d’Helsinki, setembre 2018.
VÉLEZ, P. Reunió de treball i assistència a la inauguració de l’exposició “Victor
Papanek. The politics of Design” al Vitra Design Museum, amb qui s’ha
coproduït l’exposició. Setembre 2018.
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4.3. Relacions institucionals
•

•
•
•
•

•

Delegació premsa internacional Barcelona Globlal: Monocle (Saul Taylor),
National Geographic (José Alejandro Adamuz),Die Zeit (Julia Macher), NZZ / Die
Welt (Ute Müller), Cool Hunting (Paolo Ferranini), The Jerusalem Post (Barry
Davis), The Times of London, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Agencia Ansa, Ria Novosti, Deezen
Delegació Actimo Business, Brasil
Alliance for Architectural Modernity, Taiwan
Barcelona MBA Day, delegació estudiants internacionals, IESE, ESADE i EADA.
Delegació Santafesina d'emprenedors de les industries creatives dels sectors
de l'habitat, l'artesania, la indumentària i complements, la joieria, la
comunicació visual i disseny gràfic, les industries de l’experiència, Argentina.
El Museu ha donat suport a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi, concedida
per la Generalitat de Catalunya, per al dissenyador Josep Pla- Narbona i
l’esmaltador, Andreu Vilasís.
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5.

INDICADORS

Total visites al museu

231.316
Total visites exposicions

178.108
Visites exposicions
permanents

99.719

Visites exposicions
temporals

76.955

Visites
Casa Bloc

1.434

Total assistents activitats

42.356
Activitats escolars

5.601
Activitats per públic
especialitzat

Activitats infantils i
familiars

4.800

Activitats per públic
general

10.897

21.058

Total usuaris Centre de Documentació

10.852
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Expos
permanents
43,1%

Centre
Documentació
4,7%

Casa Bloc
0,6%
Activitats
18,3%

DISTRIUCIÓ DE VISITES
Visites
Activitats
Centre Documentació
Exposicionspermanents
Casa Bloc
Exposicions temporals

Exposicions
90,1%

231.316
42.356
10.852
99.719
1.434
76.955

Exposicions
temporals
33,3%

EXPOSICIONS

Total

% / total

Dies

Mitja diària

175.388

100%

307

571,3

Exposicions permanents

99.719

56,9%

307

324,8

Exposicions temporals
Puig i Cadafalch
Adolf Loos
TOTEM. Behind the Scenes. Cirque du Soleil
Design Does
La corba màgica
El boom de la publicitat (13-31/12/18)
Casa Bloc

74.235
8.444
19.833
10.521
19.928
5.810
9.699
1.434

42,3%
4,8%
11,3%
6,0%
11,4%
3,3%
5,5%
0,8%

227
36
48
24
41
39
39
75

327,0
234,6
413,2
438,4
486,0
149,0
248,7
19,1

Núm.
Activ.

Núm
sessions

Mitja / sessió

140

911

Visites exposicions

ACTIVITATS
Usuaris activitats

Total

% / total

42.356

Visites guiades

6.415

15,1%

26

385

16,7

Escolars

5.601

13,2%

7

240

23,3

Infantils no escolars

780

1,8%

6

33

23,6

Activitats familiars

4.020

9,5%

6

103

39,0

Públic general
Activitats exposicions temporals
In Museu
Altres

4.482
475
287
3.720

10,6%
1,1%
0,7%
8,8%

13
1
-

21
1
-

213,4
287,0

Públic especialitzat
OFFF
Conveni Escoles de Disseny
Activitats exposicions temporals
Visites institucionals
Cursos/Activitats AEM
Tendències
Altres

21.058
8.481
1.985
766
177
1.273
317
8.059

49,7%
20,0%
4,7%
1,8%
0,4%
3,0%
0,7%
19,0%

82
1
23
9
3
1
-

129
1
23
9
32
6
-

163,2
8481,0
86,3
19,7
39,8
52,8
-

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Usuaris

Total

% / total

Mitja diària

172

63,1

Visitants presencials

6.845

63,1%

172

39,8

Visites Espai de Coneixement

3.483

32,1%

48

72,6

524

4,8%

Consultes no presencials

10.852

Dies
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Perfil del públic del museu
Distribució entrades exposicions

Tipus de públic (Activitats)

General
8,2%

General
17,4%

Reduïda
12,7%
Accés Lliure
51,2%

Especialitzat
53,8%
Gratuïta
28,0%

General
Reduïda
Gratuïta
Accés Lliure

Escolar
19,3%

General
Familiar
Escolar
Especialitzat

11.561
17.975
39.610
72.552

Procedència del públic *

7.369
4.020
8.184
22.783

Edat del públic *
Barcelona
ciutat
34%

Resta del
món
49%

Familiar
9,5%

de 60 a
més
10%

de 17 a 29
31%

50 a 59
15%

Resta de
Catalunya
12%
Resta
d'Espanya
5%

Barcelona ciutat
Resta de Catalunya
Resta d'Espanya
Resta del món

34%
12%
5%
49%

40 a 49
17%

30 a 39
27%

de 17 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
de 60 a més

31%
27%
17%
15%
10%

*Públic individual de les exposicions
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6.

PRESSUPOST

Pressupost de despesa (1) *
Capítol. Conceptes
1. Remuneracions
2. Intercanvis publicitaris
2. Logística edifici
2. Programes MDB
3. Despeses financeres
4. Transferències
6. Inversions
Total despeses
imputades
Distribució
2. Programes MDB
Dept. Recursos
Dept. Comunicació
Dept. Col·leccions
Dept. C. Documentació
Dept. Activitats
Dept. Exposicions
Programa BDW

Pr. inicial
1.439.266,03
0,00
3.253.000,00
2.065.000,00
0,00
428.200,00
0,00

Pr. final
1.638.606,60
252.890,00
3.235.541,29
2.156.639,18
1.000,00
438.820,00
1.902,04

Pr. liquidat
1.638.606,60
252.890,00
3.219.086,06
2.154.392,45
996,56
436.615,00
1.902,04

% liquidat /
final
100,0 %
100,0 %
99,5 %
99,9 %
99,7 %
99,5 %
100,0 %

7.185.466,03

7.725.399,11

7.704.488,71

99,7 %

Pr. inicial
52.000,00
335.000,00
500.000,00
390.000,00
310.000,00
478.000,00
0,00

Pr. final
36.089,98
299.469,89
537.754,95
393.261,91
325.031,82
472.981,99
92.048,64

Pr. liquidat
36.052,68
298.815,30
537.179,52
393.202,44
324.111,88
472.981,99
92.048,64

% liquidat /
final
98,9%
99,8%
99,9%
100,0%
99,7%
100,0%
100,0%

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 *
Capítol. Conceptes
5. Cessió d’espais
3. Intercanvis
publicitaris
3. Cànons
3. Venda articles
3. Exp. temporals
3. Exp. permanents
3. Activitats
3. Fotocopies
3. Altres
Total ingressos

Pr. inicial Pr.compromès
100.000,00
15.918,00

Pr. liquidat
15.918,00

% liquidat /
compromès
100,0 %

0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
120.000,00
40.000,00
0,00
50.000,00

209.000,00
299,33
28.077,85
27.463,93
107.818,25
42.751,96
79,76
56.930,87

209.000,00
299,33
28.077,85
27.463,93
107.818,25
42.751,96
79,76
52.792,89

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
92,7 %

360.000,00

488.339,95

484.201,97

99,2 %

Font: SAP i pressupostos MDB
* IVA no comptabilitzat

59

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2018

Distribució del capítol 2 (despeses corrents)
8,41%

1,64%

5,76%

Logística edifici DHUB
Relacions externes

6,99%

Recursos
Comunicació
Col·leccions
Centre de Documentació
Activitats

9,55%

Exposicions
Prog. BDW

5,31%

57,21%

0,64%
4,49%

Logística edifici DHUB (57,21% del total): El funcionament de l’edifici ocupa un 47% en 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 10% dels serveis de suport a la logística de
producció d’activitats.
Relacions externes (4,49% del total): S’ocupa de les despeses relacionades amb els contractes
d’intercanvis publicitàries que s’arriben amb patrocinadors i mitjans de comunicació.
Programes del Museu no finalistes (5,95% del total)
•
•

Recursos (0,64% del total): S’ocupa de les despeses generals de materials i serveis d’ofimàtica,
viatges i allotjaments, i despeses de bestreta.
Comunicació (5,31% del total): un 41% s’ocupa de les despeses de dissenys i producció d’element
de comunicació, un 36% en la gestió i manteniment de la pàgina web i xarxes socials, i un 13% en
l’edició de les publicacions del Museu.

Programes del Museu finalistes (32,35% del total)
•
Programes patrimonials (16,54% del total)
•
Col·leccions (9,55% del total): un 51% en els serveis de conservació preventiva, moviments i
restauracions dels fons, i un 37% en els serveis de documentació dels fons i increments de
fons.
•
Centre de Documentació (6,99% del total): un 57% s’ocupa en els serveis de catalogacions
i validacions, un 22% en serveis de conservació i neteja dels fons, i un 14% en l’increment i
manteniment de l’oferta de revistes, documents i bases de dades.
•

Programes d’activitats (15,81% del total)
•
Activitats (5,76% del total): un 56% s’ocupa del programa de visites i tallers ordinaris, un
12% en el disseny i producció d’activitats pròpies, i un 29% en el suport a la producció
d’activitats en col·laboració.
•
Programa Barcelona Design Week (1,64% del total): per al suport de la difusió de la
Barcelona Design Week, tant amb reforços de comunicació com la producció d’instal·lacions
exteriors.
•
Exposicions (8,41% del total): un 15% s’ha ocupat en el desmuntatge i retorns producció de
l’exposició “Adolf Loos. Espais Privats”, un 37% en el muntatge de l’exposició “Design Does”,
un 10% en el muntatge de l’exposició “El boom de la publicitat”, un 28% en el muntatge de
l’exposició “Dissenyes o treballes” de presentació de les col·leccions gràfiques del Museu.

60

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2018

7.

EQUIP DEL MUSEU

Direcció MDB
Pilar Vélez
Gerència DHUB
David Chéliz
Col·leccions
Teresa Bastardes, Sílvia Armentia, Laia Callejà, Josep Capsir, Rossend Casanova,
Isabel Cendoya, Isabel Fernández del Moral, Sílvia Ventosa
Centre de documentació
Albert Díaz, Maria José Balcells, Sílvia Subirana
Programes Públics
Carmina Borbonet, Jordi Andrés, Àngela Cuenca, Anna Soler, Xavier Roig,
Patrícia Altimira, Margarita Cabrero
Recursos
Montse Pérez, Josep Maria Sánchez, Cristina del Peral, Núria Pagès
Gestió de públics
Serra París
Recursos externs
Eva Joan
Oficina tècnica
Ramon Moya, Adrià Pascual, Gemma Merino, Mònica Mayans, Jesús San José
Producció activitats
Marta Jové
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Equips externalitzats
Logístics
Gestió de públic
Serveis Educatius Ciut’Art SL
Vigilància
Grupo Control Empresa de Seguridad / Seguridad Preventiva Cuatro SL
Neteja
Multiserveis Ndavant SL
Manteniment edifici
UTE Hub Barcelona / Optima Technical Services SA
Gestió logística
Efcore Serveis Globals SL
Suport gestió logística
ISM SL
Prevenció Riscos Laborals
Cap Risc SL
Suport producción
Serveis de regidoria
Int Grup Congress and Events SL
Suport gestió muntatges
Power Band Productions SL
Gestió serveis audiovisuals
DSolitav Contract SL
Gestió auditori
Telesonic SA
Serveis
Community manager xarxes
Iuris Doc SL
Conservació preventive
Eulen SA / Bumaga Conservació SL
Gestió documental
Nubilum SL
Trasllat fons patrimonials
TTI Tecnicas Transporte Internacional SL
Moviments fons patrimonials
Mudanzas Control SA / MDA Archivos SL
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