MEMÒRIA 2019

Museu
del Disseny
de Barcelona

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2019

1

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2019

SUMARI
1. PRESENTACIÓ
2. FONS PATRIMONIAL I DOCUMENTAL
2.1.
Increments
2.2.
Conservació
2.3.
Documentació
2.4.
Préstecs
2.5.
Les col·leccions a les activitats del Museu
3. PROGRAMES PÚBLICS
3.1.
Exposicions
3.2.
Serveis educatius
3.3.
Activitats
3.4.
Serveis de Col·leccions
3.5.
Serveis del Centre de Documentació
3.6.
Serveis de Comunicació i Difusió
3.7.
Serveis Editorials
4. COL·LABORACIONS DEL MUSEU
4.1.
Xarxa de col·laboradors
4.2.
El Museu participa
4.3.
Relacions institucionals
5. INDICADORS
6. PRESSUPOST
7. EQUIP DEL MUSEU

2

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2019

1. PRESENTACIÓ
El 13 de desembre del 2019 el Museu del Disseny de Barcelona va celebrar
el seu cinquè aniversari, fet que permet confirmar la seva consolidació
com a equipament cultural de la ciutat. Amb tal motiu, es publicà Què és la
forma?, un petit llibre de Josep Mañà, editat conjuntament amb l’Escola
Massana.
Al llarg de l’any, el Museu ha treballat en les seves línies de recerca i
reflexió. Especialment en l’àmbit dedicat al disseny socialment
responsable, centrat en l’exposició Victor Papanek: La política del disseny,
feta en coproducció amb el Vitra Design i la Papanek Foundation de Viena,
i un vast programa d’activitats coordinat pels Serveis educatius i el
Departament de Col·leccions del Museu. Cal destacar-ne especialment el
programa En el camí de Victor Papanek, impulsat des del Museu en
col·laboració amb totes les escoles superiors de Disseny de Catalunya -uns
400 estudiants- per reflexionar sobre l’ideari de Victor Papanek (disseny
per a tothom, sostenible, col·laboratiu i obert) a través de dos projectes: El
Museu en clau Papanek i Jugant amb Papanek, els resultats dels quals han
estat molt positius. Com a resum se n’ha editat Univers Papanek, una
publicació online i en paper (edició limitada), que recull aquests projectes i
fa balanç de les nombroses col·laboracions fetes al voltant de l’exposició.
Pel que fa a d’altres línies de treball, cal remarcar l’exposició El boom de la
publicitat, inaugurada a mitjan desembre 2018, adreçada a tots els públics,
de gran èxit de visitants, i l’exposició retrospectiva dedicada al joier
Joaquim Capdevila, dins del marc de l’Enjoia’t organitzat per A-FAD.
Un altre objectiu cabdal del Museu és l’increment de col·leccions. Al 2019
sobresurt tant l’increment de col·leccions objectuals, especialment de
disseny gràfic i de producte, com de fons documentals, com ara els arxius
del joier Alfons Serrahima o l’empresa Ferrocolor, entre d’altres.
Pel que fa a les edicions, el Museu ha publicat un nou llibre de la Col·lecció
Imprescindibles, Disueño. Cuando el arte y el diseño jugaron a ser lo
mismo. 1977-1979, obra de Pepa Bueno i l’exemplar bianual d’El creixement
de les col·leccions 2016-2017. Així mateix, l’exemplar anual en col·laboració
amb l’ Associació per a l’Estudi del Moble, dedicat al Virtuosisme
modernista. Tècniques del moble.
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2. FONS PATRIMONIAL I DOCUMENTAL
Un projecte destacable del Departament de Col·leccions al llarg del 2019,
ha estat el Pla d’Inventaris, iniciat el 2018, que ens permet continuar
inventariant les col·leccions d’arts gràfiques i disseny gràfic amb la finalitat
de tenir uns inventaris complets del fons del Museu.
Destaquem també l’esforç de difusió dels fons propis amb la incorporació
de peces noves a l’exposició Del món al Museu, però també fent participar
peces de la reserva en cursos i activitats diverses, incloses les relacionades
amb l’exposició Victor Papanek: La política del disseny amb el projecte El
Museu en clau Papanek que realitzen estudiants de les escoles de disseny,
així com l’acostament dels fons del Museu a la ciutadania amb programes
com l’In-Museu.
Per altra banda, des del Centre de Documentació s’ha continuat treballant
per recopilar i fer accessibles els recursos documentals de més difícil
accés, per la seva antiguitat, originalitat o singularitat, facilitant el contacte
amb l’obra original de dissenyadors que formen part de les col·leccions
objectuals del museu, i recollint i enregistrant testimonis dintre del
projecte de memòria oral del disseny.

2.1. Increments
Fons patrimonial
L’increment patrimonial segueix essent un objectiu primordial al Museu del
Disseny amb l’objectiu de mantenir les col·leccions al dia fent entrar les
darreres produccions en disseny, però també omplint buits d’èpoques
anteriors. En aquest sentit, enguany s’ha rebut un conjunt de menjador
amb mobles dissenyats per l’arquitecte Jeroni Granell i Manresa l’any 1892
així com una taula i un aparador dissenys de 1933 de l’arquitecte
racionalista Andreu Audet. També s’han incorporat algunes peces del segle
XX i XXI d’autors com Gemma Bernal, Josep Joan Teruel, Josep M. Magem
o empreses com Marset, Andreu World o Mobles 114. Pel que fa al disseny
gràfic, s’ha seguit treballant intensament amb l’increment de disseny gràfic
del darrer terç del segle XX amb diversos autors, mentre que en moda es
treballa en el disseny de la darrera dècada d’autors o marques com Kevin
Levices o Mans Concept Menswears.
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Total donacions gestionades: 44 donacions
Total peces increment: 2.331 registres (entre peces i conjunts)

Fons documental
Increment llibres: 759
Donacions gestionades: 4
Noves revistes: 2
Durant l’any 2019 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: Ferrocolor, Alfons Serrahima, Fusteria Campañà i
documents relacionats amb peces de Carles Riart procedents de l’empresa
Mobles114.
S’han incorporat 759 llibres especialitzats, entre compres, intercanvis i
donacions, i s’han subscrit 2 noves revistes (T Magazine Spain i Diseño
Interior).

2.2. Conservació
Fons patrimonial
Total peces restaurades: 32 peces
Total peces desinsectades per anòxia al CBRMC: 16 peces
S’han restaurat nou vestits de Cristóbal Balenciaga. Un per al préstec a la
Fundación Balenciaga, Getaria (exposició “Cristóbal Balenciaga. Moda y
Patrimonio II”); i vuit per a préstec al Museu Thyssen-Bornemisza, Madrid
(exposició “Balenciaga y la Pintura Española”). També s’ha restaurat un
teixit medieval per a préstec al Museu d’Història de Barcelona MUHBA
(exposició “Barcelona. La ciutat medieval”) i dos tapins (exposicions a
Madrid i a París).
Per altra banda s’han realitzat intervencions en restauració, amb motiu de
canvis de peces a l’exposició Del Món al Museu, en els llums Alfama i
Follow Me, el tamboret Dúplex i el banc Por el amor de Dios. També s’ha
restaurat un plafó de rajoles de ceràmica del retrat d’Àngel Guimerà, una
peça de packaging i un canelobre per a la seva instal·lació a la reserva del
Museu.
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Conservació i documentació

INSTAL·LACIÓ A LES RESERVES
11.951 peces entrades a reserves

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
7.203 peces gràfiques del
Pla d’inventaris

RESTAURACIÓ
32 peces restaurades
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DOCUMENTACIÓ. FOTOGRAFIES
634 peces fotografiades

PRÉSTECS
17 préstecs / 188 peces prestades

DOCUMENTACIÓ. REGISTRE
8.554 peces registrades
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Finalment, per a una exposició sobre el moblista Francesc Vidal que tindrà
lloc el 2021, s’han restaurat 13 mobles de gran format.
També s’han desinfectat i desinsectat 9 peces de complements
d’indumentària (lligadura, barrets i caixes de barrets), 2 peces
indumentària, 3 peces de disseny de producte (aparador i taula), una taula
de menjador del segle XIX, un plafó de rajoles i un tapís.

Peces entrades a reserva
Les tasques de conservació preventiva (neteja i desinsectació) continuen
tant en aquelles peces encara procedents del trasllat, com de les de nou
increment.
Han entrat a reserva un total d’11.951 peces (incloses les d’arts gràfiques
del Pla d’Inventaris).
. Total peces de tèxtil: 863 peces (20 indumentària històrica, 93
indumentària contemporània, 690 complements, 6 accessoris i 54
teixits)
. Total peces de gràfic: 10.689 peces (3.486 projectes de disseny,
entre cartells, editorial, identitat, publicitat, packaging, papers
pintats i altres, i 7.203 de diverses tipologies corresponents al Pla
d’inventaris)
. Total peces d’arts decoratives i disseny de producte: 399 peces
(283 ceràmica, 27 arts decoratives, 89 disseny producte)

Fons documental
Tasques de conservació preventiva: 47.252 unitats
S’han realitzat tasques de revisió, neteja i conservació preventiva de 19
conjunts documentals, entre fons d’arxiu i nous ingressos de biblioteca
(47.252 unitats). S’ha fet 1 tractament especial en cambra d’anòxia de
documentació procedent dels diversos fons que han ingressat.
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2.3. Documentació
Fons patrimonial
Peces registrades: 8.554
Increment nou: 2.331
Fons antic: 6.223 peces (arts gràfiques i disseny gràfic del Pla d’Inventaris)
Peces fotografiades: 634
En aquesta primera part de l’any s’ha fet un total de 20 sessions
fotogràfiques i s’han fotografiat un total de 634 peces.
Les fotografies realitzades per col·leccions:
• 54 tèxtils i moda
• 16 arts decoratives
• 33 disseny producte
• 68 ceràmica
• 463 disseny gràfic
Catàleg en línia
Total peces en línia introduïdes el 2019: 550 peces
Total peces consultables a juliol de 2019: 5.041 peces

Fons documental
Catalogació: 759 documents bibliogràfics i 380 documents d’arxiu
Digitalització: 350 documents d’arxiu
Enregistraments d’entrevistes de memòria oral: 13

2.4. Préstecs
Fons patrimonial
Total préstecs gestionats: 17 préstecs gestionats
Total peces prestades: 188 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. Aquest any s’han gestionat un total de 17
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préstecs amb un total de 188 peces, fet que n’ha implicat la gestió i
coordinació de les restauracions i intervencions de les peces que ho
requerissin, l’embalatge, transport i instal·lació fins al lloc d’exposició, i en
acabar els préstecs, el seu retorn a les reserves del museu.
Retorns de préstecs (iniciats l’any anterior):
Aquest any han finalitzat 6 préstecs que es van iniciar l’any 2018, i que ha
suposat el retorn de 110 peces al museu.
. El Gobierno de Castilla – La Mancha / Fundación Impulsa-clm,
Talavera de la Reina, Toledo. aTempora Talavera de la Reina. Seis mil
años de ceràmica en Castilla-La Mancha. 21.09.2018 – 31.03.2019 (17
peces)
. Het Schip. Amsterdam School Museum, Amsterdam. Antoni Gaudí at
Het Schip. 1.10.2018 – 31.03.2019 (7 peces).
. Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Presentació de la
col·lecció permanent, Barcelona, 5.10.2018 – 5.10.2019 (2 peces).
. Cristóbal Balenciaga Museoa, Getaria. Distinción. 9.10.2018– 27.01.2019
(82 peces).
. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Barcelona. Liberxina. Pop
i nous comportaments artístics. 15.11.2018 – 22.04.2019 (1 peça).
. Fundació Pública Municipal Joan-Josep Tharrats d’Art Gràfic, Pineda
de Mar. Univers Tharrats. 24.11.2018 – 3.03.2019 (1 peça).
Nous préstecs:
Enguany s’han iniciat 11 préstecs amb un total de 78 peces, dels quals 7
continuaran el 2020.
. Cristóbal Balenciaga Museoa, Getaria. Cristóbal Balenciaga. Moda y
Patrimonio II. 1.03.2019 – 12.01.2020 (1 peça)
. Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Barcelona. Barcelona, capital
Mediterrània. 29.03.2019 – 29.09.2019 (3 peces). Prorrogat fins el
6.01.2020.
. Diversos Museus a Japó. Barcelona, the City of Artistic Miracles (7
peces)
Nagasaki: Nagasaki Prefectural Art Museum (10/04/2019 – 9/06/ 2019)
Himeji: Himeji City Museum of Art (29/06/2019 – 1/09/2019)
Sapporo: Sapporo Art Museum (14/09/2019 – 4/11/2019)
Shizuoka: Shizuoka City Museum of Art (15/11/2019 – 19/01/2020)
. Forum Evolución Burgos Palacio de Congresos y Auditorio, Burgos.
aTempora Talavera de la Reina. Seis mil años de cerámica en Castilla-La
Mancha. 11.04.2019 – 13.10.2019 (13 peces).
. Museu Can Tinturé, Esplugues de Llobregat. La ceràmica en temps de la
Catedral del Mar. 08.05.2019 – 22.09.2019 (15 peces).
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. Museo Thyssen – Bornemisza, Madrid. Balenciaga y la pintura
espanyola. 18.06.2019 – 22.09.2019 (8 peces).
. Museu Municipal Castell, Rubí. Fotografia de moda Maria Illa Gumà
l’alta costura a Rubí. 19.09.2019 – 15.12.2019 (23 peces).
. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona. Un segle breu:
col·lecció MACBA [Col·lecció 34 - Canvis 3], 23.09.2019 – 31.06.2020 (2
peces).
. San Telmo Museoa, Donostia. Bienal Internacional de Arquitectura de
Euskadi. Diseño de sistemas: la escula Ulm y la compañía Braun
25.10.2019 – 12.01.2020 (2 peces).
. Musée des Arts Décoratifs, París. Marché et demarche. Une historie de
la Chaussure, 7.11.2019 – 23.2.2020 (2 peces)
. Museo del Traje, Madrid. ¡Extra, moda! El nacimiento de prensa de moda
en España!, 22.11.2019 – 1.03.2020 (2 peces)
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Centre de documentació

SERVEIS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Documents prestats: 3.757 llibres, 308 revistes i 50 DVD

CONSERVACIÓ
Tasques de conservació preventiva:
47.252 unitats

INCREMENTS
Donacions gestionades: 4
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2.5. Les col·leccions a les activitats Museu
Peces de les col·leccions a les exposicions permanents del Museu
Total: 2.120 peces
Aquest any s’ha produït el canvi d’exposició de Del món al Museu. Disseny
de producte, patrimoni cultural, amb el què ha suposat un canvi de les
peces exposades:
. Del món al Museu: 261 peces
. Extraordinàries! : 1.106 peces
. El cos vestit: 173 peces
. Dissenyes o treballes? : 580 peces
Peces de les col·leccions a les exposicions temporals al Museu
Total: 21 peces
. 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
. 4 vestits de Pedro Rovira i 6 graphic motions d’Anna Zelic. El millor
disseny de l’any, FAD. DHUB, del 17.05.2019 – 01.09.2019
. 10 joies. Joaquim Capdevila. Joies 1959-2019, Museu del Disseny,
28.09.2019 – 17.11.2019
Peces de les col·leccions en activitats diverses (conferències, classes...)
Total: 148 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, cossos
de vestit segles XIX i XX, 16 de gener. Total: 11 peces
. Jornada “Parlem de... José Ribas” AEM-MDB, 5 i 7 de febrer. Total: 5
mobles.
. “Com arriben els objectes als museus?”, dins el cicle Art I història als
museus de Barcelona. 2 i 4 d’abril. Total: 18 peces
. III Jornades de Creativitat i Tendències. 11 d’abril. Crear amb els cinc
sentits. Introducció al procés creatiu (19 ceràmiques), Papers pintats,
tendència i disseny en 1 mm de gruix (11 papers pintats), Te for Two (3
jocs de te, 14 peces), Stitching missives (15 peces), Repensant amb
materials (17 targetes visita) Total: 76 peces.
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. Curs “Conservació i restauració de fusta i moble”. AEM , 24 de maig.
Total: 7 mobles.
. Presentació taula rodona “La cadira Manila arriba al Museu”, 20 de juny.
Total: 2 cadires
. Presentació taula rodona “Taula Jujol 1920”, 2 octubre. Total: 1 taula
. Presentació taula rodona “Pere Cosp”, 10 octubre. Total: 3 cadires
. Curs “Introducció a la història del vestit”. Museu del Disseny, 9 de
desembre. Total: 15 complements dels segles XVI-XVII
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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 de producte,
incorporant-ne 36 peces que passen a incrementar el fons d’aquesta col·lecció.
•

•

•
•

Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural. Renovació de
les peces exposades; presentació de 36 peces adquirides com a fons de la
col·lecció permanent. El 22 de maig es va realitzar l’acte de presentació
(donants i premsa).
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 i
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.

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. així com la gestió dels
préstecs en comodat de les permanents (acord de préstec-comodat,
assegurança, transport i presentació).
Total visites exposicions permanents:

94.125 visites
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Exposicions permanents

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

Del món al Museu. Disseny de producte, El cos vestit. Siluetes i moda
patrimoni cultural
(1550-2015)
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Exposicions temporals

Victor Papanek: La política del disseny

El millor disseny de l’any

Joaquim Capdevila. Joies (1959-2019)
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Exposicions temporals
•

El millor disseny de l’any
18.05.19 - 01.09.19
Espai: Sala A
Organitzada pel FAD amb la col·laboració del Museu de Disseny.
El departament d’exposicions del museu va formar part del jurat que va
seleccionar l’equip de dissenyadors del sistema expositiu que ha de
servir per aquesta i també per a les futures presentacions
museogràfiques d’aquesta mostra.
L’equip guanyador ha estat: Sarquella Torres (disseny del sistema) i
Forma (disseny gràfic).
Total visites: 31.011
Total mitjana visites/dia: 194

•

El boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartó i rajola. 18901950
Del 13.12.18 – 31.03.19
Espai: Sala B
Comissària: Pilar Vélez
Disseny: Emiliana (espai) i Víctor Oliva (gràfic)
Procedències/préstecs: 2 procedències nacionals
Obres originals exposades: 260
Audiovisuals: 2
Opuscle de l’exposició “Nexes”: català, castellà i anglès.
Total visitants (2018-2019): 49.787
Total mitjana visites/dia: 465

•

Joaquim capdevila. Joies (1959-2019)
Del 27.09.19 – 17.11.19
Espai: Sala B
Comissaria: Pilar Vélez
Disseny: Eloi Capdevila (espai) i Víctor Oliva (gràfica)
133 peces
1 préstec/procedències
Programa de mà: català, castellà i anglès
Total visitants: 14.841
Total mitjana visites/dia: 337
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•

Victor Papanek: La política del disseny
Del 30.10.19- 02.02.20
Comissaries: Alison Clarke i Amelie Klein
Disseny: EMYL
Exposició coproduïda pel Museu del Disseny de Barcelona i el Vitra
Design Museum amb la col·laboració de la Papanek Foundation.
300 peces
5 procedències
42 vídeos
1 instal·lació multimèdia
Total visitants: 29.700
Total mitjana visites/dia: 362

Exposicions acollides amb conveni amb el Museu
•

La nostra senzilla relació amb la tecnologia
Dates: 14.02.19-16.03.19
Dins la programació de la Mobile Week Barcelona

•

Salts per a la ciutat
Dates: 10.09.19 – 22.09.19
Organitzada per la Barcelona Equestrian Challenge (BECH),

•

Premi Catalunya d'Ecodisseny
Dates: 18.12.19 – 19.01.20
Organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Agència de Residus de
Catalunya.
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3.2. Serveis educatius
Programa d’activitats escolars
Al llarg del darrer curs escolar, de setembre 2018 a juny 2019, hem
mantingut l’oferta de visites-taller relacionades amb els continguts de les
col·leccions del museu, les visites guiades a les exposicions permanents i
temporals i les visites guiades al pis-museu de Casa Bloc.
Atès el canvi de l’exposició permanent de disseny gràfic Dissenyes o
treballes? La nova comunicació visual 1980-2003 s’han incorporat 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.
Aquest curs escolar hem començat a oferir alguna de les visites –taller
escolars en anglès. Concretament són:
Per alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius: “Pensar amb els ulls, mirar
amb el cervell” i “Llegir l'objecte”
Per alumnes de primària: “I per què no?”
Els escolars que han participat en alguna d’aquestes activitats durant el
curs 2018 -2019 han estat un total de 7.453.

Projectes de col·laboració museu-escola
- Participació en el projecte “Creadors en residencia als instituts de
Barcelona”
Durant el curs escolar 2018-19 participem com a institució vinculada a
la residència de l’artista Mònica Planes a l’institut Juan Manuel Zafra,
comissariada i coordinada per A Bao A Qu.
L’exposició del treball realitzat pels alumnes s’ha presentat al museu
sota el títol de FORA DE LLOC. Plaça de les Glòries: recorregut, gest i
objecte (24/05 al 06/06).
-

“Patrimonia’m. Col·leccions”
Projecte 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.
El projecte del Museu del Disseny s’ha basat en el plafó ceràmic del
segle XVIII “La Xocolatada” . Des del museu s’han dissenyat un seguit
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de propostes didàctiques que s’han desenvolupat a l’aula i al museu i
que han permès a l’alumnat fer-se seves les col·leccions i el patrimoni.
El projecte l’han fet alumnes de 5è de primària de l’Escola Catalònia. El
producte final, “La festa de La Xocolatada” es va presentar primer a
l’escola i després a l’acte de cloenda del projecte en el que van
participar les cinc escoles i els cinc museus municipals implicats en
l’edició 2018-2019 (31/05/19).
-

ADAW/LLUM. Construint futurs a través d’un projecte de disseny
social
Projecte de col·laboració museu- alumnes de Pedagogia del disseny de
l’escola Eina.
Es tracta d’un projecte de creació, educació i disseny resultat de la
col·laboració entre estudiants de l’assignatura “Pedagogia del Disseny”
de l’escola EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB)
dirigits per Anna Majó i l’equip del Servei Educatiu del Museu.
El projecte s’ha articulat al voltant d’un grup de joves d’origen migrant
vinculats a la Fundació Adsis on reben formació i acompanyament per
facilitar-los l’accés al mercat laboral. Aquests 20 joves usuaris de la
Fundació Adsis, guiats pels estudiants de l’escola Eina, han explorat, a
través de la pràctica, com el disseny pot ser una eina d’aprenentatge . El
Museu en aquest procés ha posat a l’abast del grup el coneixement del
patrimoni que ha servit de punt de partida i d’inspiració.
El resultat ha estat ADAW / LLUM una instal·lació efímera de 18 llums
dissenyats i fabricats pels joves migrants amb criteris de funcionalitat,
identitat i sostenibilitat (28/02).

-

Projecte de col·laboració museu-escoles de disseny al voltant de
l’exposició Victor Papanek: La política del disseny
Des del Museu del Disseny vam pensar que l’exposició Victor Papanek:
La política de disseny era una oportunitat per col·laborar amb les escoles
de disseny. D’una banda, els continguts de l’exposició centrats en el
disseny social i ecològicament responsable i, de l’altra, l’àmplia xarxa de
centres d’ensenyament superior de disseny a Catalunya amb els que
tenim una relació continuada era una excel·lent oportunitat per
proposar-los un projecte educatiu de col·laboració museu-escoles de
disseny al voltant de la figura de Victor Papanek i l’exposició.
Les dues propostes de treball que es van fer a les escoles van ser:
-

“El museu en clau Papanek”: Intervenció a les exposicions
permanents del Museu (disseny de producte i disseny gràfic)
Es demanava una relectura de les col·leccions del Museu segons
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els preceptes divulgats per Victor Papanek. Un anàlisi del disseny
espanyol, des del contemporani als treballs de Papanek fins a
l’actualitat, tot entenent que aquells principis segueixen vigents
avui. Per altra banda calia treballar en el disseny d’una proposta de
senyalització de les peces “Papanek” presents a les exposicions
permanents del museu.
-

“Jugant amb Papanek”: Disseny d’elements o entorns de joc
infantil per a espais exteriors
En aquest cas es va proposar als alumnes un projecte de disseny
d’elements o entorns de joc infantil a l’aire lliure també a partir
dels principis defensats per Papanek. El projecte havia de tenir en
compte el canvi de la política del joc que es proposa a la ciutat de
Barcelona i que recull el Pla de Joc.

El projecte de col·laboració va començar amb unes jornades de
formació ( 1 i 2/ 10/19) a càrrec de Raquel Pelta, professora de la UB,
Joan Rieradevall, professor de la UAB i, Mireia Juan i Alberto Flores del
col·lectiu Makea tu vida, Anita García d’Alehop. COdisseny sostenible,
Alex Dobaño d’Avanti-Avanti Studio i Ariadna Miquel, Cap de
Prospectiva. Model Urbà. Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
Han participat un total de 383 alumnes de les escoles BAU, EINA,
ELISAVA, ESDAP (Campus Deià, Campus Llotja, Campus Pau Gargallo,
Campus Ondara, Campus Vic), ESDI, IED, LCI, Escola Massana i
Universitat de Barcelona.
Els 110 projectes presentats s’han pogut veure a l'exposició En el camí
de Victor Papanek (19/12/ 2019 a 02/02/2020). Els alumnes van fer la
presentació pública dels projectes el 18 de desembre.
Els projectes seleccionats es van donar a conèixer en l’acte de cloenda
de l’exposició el 31 de gener.
Projectes seleccionats “El museu en clau Papanek”
Concepts, ESDAP Pau Gargallo
Aquest món m’exclou, Escola Massana
Disseny en perspectiva social, ESDAP Llotja
Projectes seleccionats “Jugant amb Papanek”
Bicijoc, ESDAP Deià
Come Together, Elisava
Oasis, Escola Eina
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Projecte Papanek amb les escoles de disseny

Exposició En el camí de Victor Papanek
110 projectes presentats

Jornades de formació
Participació de 383 alumnes

Presentació dels projectes
Participació de 14 escoles universitàries
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Col·laboracions amb entitats i escoles
-

Sessió de treball de referents CRP (Centres de Recursos Pedagògics)
del Consorci d'Educació de Barcelona (30/04/19)
Sessió de treball de centres de referència de tot Catalunya per a la
formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del
professorat.

-

Sessió formativa per al Grup de Metodologies Educatives IMEB
(3/05/19)
Presentació del programa educatiu escolar del Museu del Disseny i
sessió pràctica en la que es va presentar la metodologia “Design
Thinking” que es fa servir al MDB.

-

Presentació del projecte “Nixi for Children” (Tomàs Lóbez, exestudiant
del Grau de Disseny de l’escola Eina).
Presentació de l’eina de realitat virtual per reduir l’ansietat preoperatòria
per a pacients pediàtrics i les seves famílies. En col·laboració amb
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, J.Torrent Institute i el Celler
La Vinyeta (3/05/19)
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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, debats i
presentacions, jornades i festivals, cursos, accions per l’accessibilitat i
altres que en total han reunit un total de 42.353 visites

3.3.1. Visites guiades
El programa de visites guiades s’articula a l’entorn de les exposicions
permanents, les exposicions temporals i la visita al pis-museu de Casa Bloc.
Total assistents: 7.399

3.3.2. Activitats familiars, infantils i juvenils
Durant l’any 2019 el Museu del Disseny ha consolidat l’oferta de tallers
familiars de cap de setmana vinculats a les exposicions permanents o bé
temporals. Hem organitzat la tercera Jornada Disseny en Família, tallers
per a infants durant el període de vacances de Nadal i tallers de lleure per
al període estival.
Hem renovat l’oferta d’activitats autònomes per famílies, en aquest cas, en
relació a l’exposició temporal: “Victor Papanek: la política del disseny”
Total assistents: 4.427

3.3.2.1. PRODUCCIONS PRÒPIES
•

Tallers familiars de cap de setmana
El calendari de tallers familiars de cap de setmana aquest any ha estat
de 3 tallers en cap de setmana: 2 simultanis, en diumenge, de gener a
maig i d’octubre a desembre i 1 taller en dissabte de gener a abril.
Activitats familiars per a nenes i nens de 6 a 12 anys
- Terra Líquida
Taller inspirat en l’exposició permanent “Extraordinàries!” en el que 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.
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-

-

-

Qui no s’espanta, estampa!
Taller inspirat en l’exposició permanent “El cos vestit. Siluetes i moda
(1550-2015)"
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 pot endur la seva peça personalitzada.
Ex-libris, pitibris!
Taller inspirat en l’exposició permanent “Dissenyes o treballes? La nova
comunicació visual 1980-2003”. Al taller es proposa dissenyar un ex-libris,
es fa el tampó i finalment es pensa un encanteri per protegir els nostres
llibres.
Objectes que creen objectes
Taller inspirat en l’exposició permanent “Del món al museu. Disseny de
producte, patrimoni cultural”. Al taller ens iniciem en la creació de motlles
per a la fabricació de diferents objectes.
El món de Victor Papanek
Taller inspirat en l’exposició temporal “Victor Papanek: la política del
disseny”. Amb la visita dinamitzada els infants descobreixen a través de
Papanek què és el disseny i perquè és important respondre a les diferents
necessitats de les persones a l’hora de pensar un objecte. Al taller
construeixen un joc de memòria tàctil amb el que pot jugar-hi tothom,
també les persones amb discapacitat visual.

Activitat familiar per a nenes i nens de 3 a 5 anys
- No és pas or...
Taller d’experimentació al voltant de les qualitats físiques de diferents
materials, així com de les seves propietats òptiques de reflex,
transparència, opacitat i translucidesa.
Disseny de l’activitat de Experimentem amb l’art.
• Tallers de lleure (juliol 2019)

Enguany hem iniciat l’oferta de tallers de lleure d’estiu per a entitats que
organitzen casals durant el període de vacances d’estiu:
. Per llogar-hi cadires en relació a l'exposició Del món al museu.
Disseny de producte, patrimoni cultural
. Sopa de lletres en relació l’exposició Dissenyes o treballes? La nova
comunicació visual. 1980-2003.

•

3a Jornada Disseny en família (17/11/19)
Aquest any la jornada familiar s’ha vinculat a l’exposició temporal “Victor
Papanek: la política del disseny” i s’han explorat alguns dels temes que
es tracten a l’exposició com ara la sostenibilitat i l’accessibilitat.

Les activitats que s’han proposat han estat:
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-

-

•

La ciutat infinita performance basada en un joc de construcció que
proposa als participants imaginar un entorn diferent. S’utilitzen
residus industrials, principalment de fusta, per donar forma a una
casa, un carrer o un parc. Amb les aportacions de tothom es
contribueix a crear un entorn urbà més amable i habitable.
Leonardome, joc participatiu en que l’objectiu és la construcció
d’unes cúpules inspirades en les de Leonardo que s’aixequen utilitzant
exclusivament peces de fusta. Col·laborant s’aconsegueix aixecar de
forma col·laborativa estructures de fins a 5 metres de diàmetre.
Música a l'abast. Activitat musical pensada per a tots els públics,
creada per Música a l’abast. Per gaudir d'aquesta activitat no cal portar
cap instrument ni tenir cap tipus de coneixement musical previ.
Espai de joc autònom en el que entre d’altres propostes hi havia un
joc de memòria gegant amb peces del museu i un espai
d’experimentació per infants fins a tres anys.

Tallers infantils de Nadal (24 i 27/12/19 i 2 i 3/01/20)
Activitats en grup adreçades a nenes i nens d'entre 5 i 8 anys:
. Quin embolic! Arts decoratives i disseny gràfic.
. El joc de memòria d’en Víctor. Activitat en relació a l’exposició
temporal “Victor Papanek: la política del disseny”
Activitats en grup adreçades a nenes i nens d'entre 9 i 12 anys.
. Dissenya i il·lumina. Disseny de producte.
. Un joc de memòria per a tothom. Activitat en relació a
l’exposició temporal “Victor Papanek: la política del disseny”.

3.3.2.2. COPRODUCCIONS
•

Petites històries, grans dones (23/02/19)
Iniciativa conjunta de set museus (Fundació Joan Miró, Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, Museu del Disseny de Barcelona, Museu Marítim de
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya i Museu Picasso)
vinculada al Dia de la Dona i adreçada al públic familiar.
Els contes han estat narrats per Ïo Valls i il·lustrats en directe per Àfrica
Fanlo. Els contes són narracions de les escriptores Victoria Bermejo i
Anna Manso.
Al Museu del Disseny s’han narrat dos contes inspirats en la
dissenyadora de producte Ana Mir i la dissenyadora gràfica Mercedes
Azúa.
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•

Disseny en família a la Barcelona Design Week (16/06/1)
Sota el títol de “Good design is...”, Domestic Data Streamers ha
proposat una activitat per convidar les famílies a reflexionar a propòsit
dels 10 principis del bon disseny de Dieter Rams.

•

Casal d'estiu XUP-XUP 2019 (7-12 anys) en col·laboració amb
Tantàgora (08-12/07/19; 15-19/07/19).
Casal homologat dins la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu de
l’Ajuntament de Barcelona. Dues 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
. Paraules, objectes i cartells. Artista: Anna Dot
. Paula, para la taula. Artista: Gerard Valverde

•

Casal d'estiu ZIP 2019 (13-17 anys) en col·laboració amb Tantàgora
(08-12/07/19; 15-19/07/19).
Casal homologat dins la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu de
l’Ajuntament de Barcelona. Dues setmanes al voltant del còmic o la
creació audiovisual.
. Comic Lab. Artista: Francesc Ruiz
. Blablabla audiovisual. Artista: Anna Oset

3.3.3. Tallers i cursos
Cursos divulgatius, de producció pròpia o en col·laboració, en relació a les
col·leccions del museu.
3.3.3.1. PRODUCCIONS PRÒPIES
•

Curs Introducció a la història del vestit (del 2/12/19 al 06/04/20).
Cinquena edició. Curs de 16 sessions on es combina la història amb
altres aspectes del vestit, com ara la creació contemporània o el seu
tractament com a patrimoni.
Docents: Laura Casal-Valls, Teresa Bastardes, Marta Marín, Sílvia
Rosés, Sílvia Saladrigas, Sílvia Ventosa, Miriam Ponsa, Nieves
Casquete, Carmina Pairet i Nina Balmes.
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3.3.3.2. COPRODUCCIONS
•

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, gestora cultural i sòcia de La Caníbal.
Lectures de gener a maig de 2019: Así nacen las cosas de Juli Capella,
La ciutat i la casa de Natalia Ginzburg, Conversación polifónica sobre
diseño y otras cosas : retrato imperfecto de Curro Claret d’Òscar
Guayabero, La casa. Crónica de una conquista de
Daniel Torres i Els desposseïts d’Ursula K. Le Guin.

•

Club de lectura Llegim el Museu: la política del disseny (d’octubre
2019 a maig 2020)
El Museu del Disseny en col·laboració amb la Biblioteca El Clot – Josep
Benet proposa un club temàtic al voltant de les temàtiques que es
plantegen a l’exposició temporal “Victor Papanek: La política del
disseny”
Conductora: Clara Grífol García, gestora cultural i sòcia de La Caníbal
SCCL.
Lectures d’octubre a desembre de 2019: Diseñar para el mundo real i
Textos en torno a un diseñador crítico de Victor Papanek, Walden o la
vida als boscos de Henry David Thoreau.

•

En col·laboració amb l’Associació per a l’Estudi del Moble:
. 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.
. Parlem de…José Ribas (1850-1984). Una tarda per conèixer una
empresa de mobles cabdal, i un matí per gaudir-ho (7 i 9/03/19).
Cita anual dedicada a un dels grans noms del mobiliari i decoració
de Barcelona. Sota els noms comercials de Pons y Ribas, José Ribas,
J.Ribas e hijos i Vda. De Ribas, les tres generacions dedicades a la
producció de moble cobriren un període que va de mitjans de segle
XIX a 1984, amb botigues i fàbriques al centre de Barcelona.
. Jornada d’estudi Josep Galceran. Una vida dedicada a
l’ebenesteria (04/04/2019).
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. Simposi Conservació-restauració del moble i la fusta.
L’experiència dels experts (24 i 25/05). Una immersió en la labor
d’investigació, conservació i restauració que exerceixen els tècnics
a les principals institucions. Es donen a conèixer les últimes
innovacions tècniques, la identitat del valor històric i artístic a les
obres, així com la importància de la conservació preventiva a
l’àmbit de la salvaguarda i ús del patrimoni. Mitjançant el seu
coneixement, especialització i metodologia, diversos experts en
aquest camp comparteixen aspectes fonamentals de la seva
pràctica professional.
. La restauració de la Casa Burés (17/09/2019). Jornada de
presentació de ponències amb especialistes sobre el procés de
rehabilitació i restauració dels espais patrimonials més destacats de
la Casa Burés de Barcelona.
. Visita guiada a La Xiloteca, en el marc de la programació de la
Setmana d’Artesania de Catalunya del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya (8/10).
. Taula rodona Pere Cosp, decorador: com fer de la feina una passió i
de l’ofici un art (10/10), amb motiu de la donació de la família
d’algunes de les eines de fuster del taller d’aquest gran ebenista i
decorador.
. Curs Història del moble. Segles XX i XXI (del 10/19 al 4/20).
. Xerrada: Capella Palatina d’Aquisgrà. L’arquitectura com a símbol.
A càrrec de Jaume Barrachina, historiador de l’art (3/12/2019).

3.3.4. 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.

3.3.4.1. PRODUCCIÓ PRÒPIA
•

Cicle de conferències al voltant de l'exposició “El boom de la
publicitat. Reclams de llauna, cartró i rajola. 1890-1950”.
- Pilar Vélez. “Icones publicitàries, imatges d'un temps analògic i
"políticament incorrecte" (15/01/19).
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•

Santi Barjau , Mateu Llinàs i Audet, Víctor Oliva, Sara Blanes i
Núria Sadurní . “Curiosos, col·leccionistes i coneixedors de la
primera publicitat moderna “, taula rodona moderada per Pilar
Vélez ( 19/02/19).
Lluís Bassat. “Les marques i la seva comunicació” ( 22/01/19).
Albert Isern. “El cronista imaginari. Col·leccions de disseny
gràfic” (26/02/19).
Carolina Serra Folch. “Com ens parlen els mitjans publicitaris?”
(05/03/19).

Activitats al voltant de l'exposició “Victor Papanek: La política del
disseny”:
. Conferència “La via Papanek” a càrrec d’Òscar Guayabero
(19/06/2019) dins de les activitats de la Barcelona Design Week i
amb motiu de la futura inauguració de l’exposició temporal “Victor
Papanek: la política del disseny”.
. Cicle de conferències, xerrades i altres activitats al voltant de
l’exposició “Victor Papanek: la política del disseny”
. Amelie Klein i Alison J. Clarke. “Victor Papanek: la política del
disseny”, conferència inaugural (30/10/19).
. Elisabet Roselló, Lluís Sabadell, Marina Ojan i Oscar Guayabero
“Cinefòrum sobre Demain”, dirigit per Cyril Dion i Mélanie Laurent el
2015, taula rodona moderada per Guim Espelt (15/11/19).
. Amanda Cuesta, Alan Carrasco i Javier Peñafiel. “L’art revisa
Papanek”, taula rodona moderada per Òscar Guayabero.
Anaïs Esmerado. “Ojalá Projects”, presentació dels projectes de
cocreació de l’associació amb alumnes de grau (03/13/19).
. John Thackara. Conferència “Els camins cap a la sostenibilitat. Com
adaptar-se a l'economia del futur” (10/12/19).
. “Dissenyar mons reals”, activitats als centres cívics Joan Oliver
“Pere Quart” i Vil·la Urània. A partir d’una lectura dels principals
conceptes amb què va treballar Victor Papanek, com ara el disseny,
l’ecologia, la sostenibilitat, la utopia, la transformació social, la
precarietat, la cooperació i els drets de les minories. Cicle
d'activitats comissariades per la La Caníbal.
- “Utopies, distopies, abstraccions” Taller conduït per Helen Torres
Centre Cívic Vil·la Urània(13/01/19) i Centre Cívic Joan Oliver
"Pere Quart" (14/01/20).
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-

-

“Totes les persones som dissenyadores” Taller de tres sessions
conduït per Blanca Callén. Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart"
(15, 22 i 29/01/20).
“Teixir possibilitats múltiples” Taller de tres sessions conduït per
Irene Pérez. Centre Cívic Vil·la Urània (17, 24 i 31 /01/20).
“Dissenyar mons reals” Xerrades obertes de presentació i debat
dels tallers realitzats. Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart"
(04/02/20) i Centre Cívic Vil·la Urània (05/02/20).

3.3.4.2. COL·LABORACIONS
•

Seminari Disseny d’espais educatius: dimensió pedagògica,
ambiental i digital (15 i 22/01/19) Seminari impartit amb l’objectiu de
fonamentar i desenvolupar el disseny d’espais d’aprenentatge escolar
que responguin als corrents pedagògics actuals, per tal que les
decisions sobre l’estructura i el disseny de l’espai educatiu es basi en
un coneixement científic i sistemàtic. Seminari inscrit
en el Smart Classroom Project Barcelona (UOC).

•

Presentació del llibre Jordi Carreras El vidre català (12/02/19) de la
col·lecció Eines i feines de l’Editorial Brau. Presentació a càrrec de
Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny, Jaume Barrachina,
director del Museu del Castell de Peralada, Xavier Albertí, director de
la col·lecció i Jordi Carreras, l'autor.

•

Presentació del llibre de Pilar Mellado Pedro Miralles. Diseño y
emoción. Legado de una dècada (1983-1993), editat per
Experimenta (26/03) i taula rodona amb la participació de la Dra. Pilar
Mellado, autora del llibre; la Dra. Isabel Campi, presidenta de la
Fundació Història del Disseny; Nina Masó, editora i co-fundadora de
l'empresa Santa&Col·le; Quim Larrea, arquitecte i dissenyador; i
Cristóbal Páez, Redactor Cap d'Experimenta Magazine.

•

Art i història als museus de Barcelona. Com arriben els objectes al
museu? (02-04/04/19). 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
la trajectòria històrica i els periples que han viscut alguns objectes de
les col·leccions dels museus participants: Museu Nacional d'Art de
Catalunya, Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Museu de la
Música, Museu Frederic Marès, Museu d'Història de Barcelona i Museu
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del Disseny. Al Museu del Disseny es va poder veure una acurada
selecció d'objectes de la mà de Josep Capsir, conservador d’Arts
Decoratives.
•

Conferència Innovació i investigació per al disseny d’espais
educatius: dimensió pedagògica, ambiental i digital (17/05/19)
Conferència dins de la Setmana d’Arquitectura 2019. La conferència a
càrrec de Guillermo Bautista - Professor de la UOC i investigador del
projecte Smart Classroom i Anna Escofet - Professora de la UB i
investigadora del projecte Smart Classroom.

•

Provocant transicions. Disseny i territori (13/06/19) En el marc de la
BDW la xarxa EDIVI (Educació per al Disseny per viure) ha fet
una presentació oberta al públic dels projectes de Disseny,
Innovació social i Territori realitzats enguany pels estudiants de les 10
escoles d’estudis superiors de disseny que conformen la plataforma.

•

La cadira Manila arriba al Museu (20/06/19). Coincidint amb la BDW,
l’empresa Andreu World dona al Museu del Disseny un exemplar de la
cadira dissenyada per l’estudi Lievore Altherr Molina el 1999.

•

La taula Jujol arriba al Museu (02/10/19) L’empresa Mobles 114 dona
al Museu del Disseny un exemplar de la reedició de la cadira de Jujol,
organitzant una taula rodona amb Josep Ma Jujol Jr. (Arxiu Jujol),
Juanjo Lahuerta (Cátedra Gaudí), Josep Ma Massana (dissenyador),
Josep Ma Tremoleda (dissenyador) i Pilar Vélez, directora del Museu
del Disseny de Barcelona.

•

Celebració dels quinze anys del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic
de Catalunya (09/10/2019) amb la jornada “La utopia és realitat!” en
que es va fer la presentació del llibre “Esquematisme, l’eficàcia de la
simplicitat”, de Joan Costa i la presentació del cartell de la celebració,
projecte d’Alex Trochut.

•

Presentació del llibre Ramon Puig Cuyás When jewellery becomes
a metaphor. 30 years of contemporary jewellery. (10/10/2019). En
col·laboració amb l’A-FAD. Presentació a càrrec de Victòria Rabal,
presidenta de l’A-FAD; Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de
Barcelona; Antonia Cortijos, artista i col·leccionista de joieria
contemporània; i l’autor, Ramon Puig Cuyàs.
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•

Conferència inaugural La nostra senzilla relació amb la tecnología.
(14/02/19). Dins el marc de la Mobile Week Barcelona, es va fer una
conferència de Gerfried Stocker, Artistic Director ARS Electronica i de
Marta Peirano, escriptora i periodista especialitzada en
infraestructures de vigilància i tecnologies de persuasió i manipulació
política.

•

Premis Lamonographica. Lamono magazine (09/07/19). El Museu va
acollir l’exposició i l’entrega de Premis de lamonographica. Lamono
magazine, anualment, organitza el concurs de fotografia
Lamonophotoawards.

•

De la Natura al Nadal (13/12/19 al 7/01/20). Un projecte de l’Escola
Disseny Floral i Paisatgisme. Primera instal·lació d’ornamentació amb
motius florals als espais d'acollida del Disseny Hub.

3.3.5. Jornades, congressos i festivals
Jornades, congressos i festivals, de producció pròpia o en col·laboració,
que concentren una programació científica o professional relacionada amb
els sectors, indústries, processos d’innovació i creativitat propis del
disseny o patrimoni.

3.3.5.1. PRODUCCIÓ PRÒPIA
•

4a Jornada de Creativitat i Tendències (11/04/19)
Edició centrada en l’emoció i l’experiència multisensorial . Les propostes
d’aquesta edició han posat de manifest la necessitat d’establir un lligam
essencial entre la creativitat i les experiències multisensorials per tal de
generar empatia i activar la seducció, l’afecte i les emocions.

Conferències
. Emotions 2.0 a càrrec d’ Isabel Mesa, Country Manager de l'agència
WGSN d'Espanya i Portugal.
. Capitalisme artístic i el consum de l’experiència a càrrec de Gilles
Lipovetsky.
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Presentacions
. Miguel Valero Espada, creatiu de l’estudi EspadaySantaCruz
. Karen Sátiro (Experience Design Lead) i Ana Isabel Rodríguez
(Customer Experience Manager) de Mango.
. Elsa Yranzo, de l’estudi Food, Art & Design
Tallers de creativitat en diferents àmbits del disseny a partir dels
objectes del Museu com a font d’inspiració:
. Ceràmica. Tea for two. A càrrec de Yukiko Murata i Isabel
Fernández del Moral
. Ceràmica. Crear amb els cinc sentits. A càrrec de Rosa Cortiella i
Josep Capsir
. Disseny gràfic. Workshop matèric: Repensant amb materials. A
càrrec de Marina Salazar i Isabel Cendoya
. Papers pintats. Raport: un disseny repetit en llarg i ample. A càrrec
de Mitos Bermejo i Rossend Casanova
Moda. Stitching missives. A càrrec d'Annie Michie i Sílvia Ventosa
•

Portes obertes pel 5è aniversari del Museu (13-15/12/19)
El 13 de desembre va fer cinc anys que vam inaugurar el Museu del
Disseny de Barcelona. Per celebrar el 5è aniversari s’han pogut visitar de
forma gratuïta 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 Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 19802003, i també l’exposició temporal Victor Papanek: la política del
disseny.

3.3.5.2. COPRODUCCIONS
•

9è Festival FLIC: Fira de Creació Literària Infantil i Juvenil. Paisatges
literaris (15 i 16/03/19)
Organitzat per Tantàgora Serveis Culturals amb la col·laboració del
Museu del Disseny és una proposta única que convoca públic familiar,
docent, bibliotecaris, editorials i públic general interessat en l'art i la
literatura infantil i juvenil.
El programa inclou una completa programació de conferències i taules
rodones a càrrec de professionals de la il·lustració nacionals i
internacionals de referència com Emily Hughes, Suzy Lee, Rosa
Tabernero, Joan de Déu Prats i Ricardo Cavolo. Es celebra també un
mercat de l'edició amb més de 400 cites entre editors i creadors.
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Serveis educatius

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS
4.427 assistents

ACTIVITATS ESCOLARS
7.453 assistents

CASALS D’ESTIU
Per a infants i adolescents
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JORNADA DISSENY EN FAMÍLIA

COL·LABORACIÓ MUSEU-ESCOLA
ADAW/LLUM. Construint futurs a
través d’un projecte de disseny social

COL·LABORACIÓ MUSEU-ESCOLA
“Patrimonia’m. Col·leccions”
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Enguany s’ha incorporat l'espai FLIQUETS, pensat per als més petits (0-3
anys) i un espai d'il·lustradors per conèixer i adquirir l'obra dels artistes
seleccionats per la Plom Gallery.
•

19è Festival OFFF (25-27/04/19)
En aquesta edició el Festival Internacional de Creativitat, Art i Disseny
Digital de Barcelona va oferir 60 conferències i va comptar amb més de
100 artistes i creadors d'arreu del món. Entre els convidats destacats
d'aquesta edició van destacar Nomada Studio i l'il·lustrador Conrad
Roset, Abby Beck, Munish Dabas i Mindy DelliCarpini i James Vitore.
Aquesta edició del festival es va inaugurar amb el film The Mill dirigit per
Ilya Abulkhanov. La cloenda de l'OFFF va ser a càrrec de Chris Bjerre.

•

BLANC Festival 2019 (3-5/10/19).
Museu del Disseny acull per primera vegada, el Blanc Festival, on s’han
presentat masterclasses i activitats entorn del disseny gràfic i la
creativitat professional, amb el focus posat en el talent emergent i el
reconeixement als grans mestres i pioners del disseny del nostre país.
Entre les 30 conferències programades han destacat les de Neville
Brody; Ian Anderson; Annie Atkins; Oscar Mariné; Malika Favre i SNASK.
La figura del Mestre, un referent viu de la història del disseny gràfic a
Catalunya, ha estat Jordi Pericot.

•

II Col·loqui d'Investigadors en Tèxtil i Moda, Noms a l'ombra (21 i
22/11/2019)
Organitzat pel Grup d’Estudis Tèxtils i Moda, adscrit a la Fundació
Història del Disseny.
S’han presentat 60 comunicacions en el col·loqui que s’han dividit en
dos grans grups: moda i tèxtil que al seu torn s’han agrupat en diferents
temes. Moda ha tractat els temes: indumentària històrica, alta costura,
vestuari de teatre i cinema, del prêt-à-porter a corrents actuals i sistema
de la moa. Al grup del tèxtil han tractat els temes:
teixits històrics, col·leccionistes i indústria, teixits, puntes i punt, art tèxtil
i estampació i brodats. Conferència inaugural “Deconstruir el canon” a
càrrec de Valerie Steele, directora del museu del Fashion Institute of
Technology de Nova York, (21/11/19).
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3.3.5.3.COL·LABORACIONS
Col·laboracions amb l’Institut de Cultura de Barcelona
•

In Museu (02/02/19). 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 als espais de reserva de les seves
col·leccions d'objectes.

•

BCN LLUM (15-17/02/19). Segona edició del Llum BCN que transforma
els carrers del Poblenou en un gran laboratori d’experimentació a l’aire
lliure, a través de la llum com a mitjà creatiu i de la feina d’artistes,
dissenyadors i arquitectes d’arreu del món.

•

La Nit dels Museus (18/05/19). En la 12 edició de la Nit dels Museus a
Barcelona, el tema triat per l'ICOM, per a celebrar aquesta festa ha
estat Els museus com a eixos culturals: El futur de la tradició.
Enguany el Museu del Disseny ha col·laborat amb l’entrada gratuïta a
les exposicions permanents entre les 10 i les 1 hores de la matinada.

•

Barcelona Dibuixa (20/10/2019). El Museu del Disseny torna a
participar en el projecte Barcelona Dibuixa que té com objectiu la
promoció del dibuix no només com una tècnica de creació artística,
sinó també com una eina d’aprenentatge, comunicació i procés
intel·lectual. Novament aquest any hem estat entitat referent de zona.
La proposta d’aquest any ha estat d'Hipergràfics!, un taller entre la
cal·ligrafia, l’escriptura jeroglífica i els emojis, a càrrec de l’artista
Francesc Ruiz.

Col·laboracions amb entitats del Disseny Hub Barcelona
•

Jornades Futurs del disseny gràfic. Noves pràctiques i significats
(21-22/02/19). Organitzades en col·laboració amb l’ADG-FAD,
aquestes jornades van tenir per objectiu reflexionar sobre quin pot ser
el futur del disseny gràfic en la seva relació amb les persones,
institucions i empreses així com amb altres disciplines.

•

Portes obertes per la BDW (16/06/19). Jornada de portes obertes al
Museu del Disseny . S’han pogut visitar les exposicions permanents
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Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural;
Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles IIIXX); El cos vestit. Siluetes i moda, 1550-2015 i la nova exposició de
disseny gràfic Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual.
1980-2003.
•

•

Cicle de cinema Per amor a les arts , impulsat per la Filmoteca de
Catalunya i el MNAC (29/10/19). El Museu del Disseny, conjuntament
amb el FAD, aporta per segon any consecutiu un parell de títols a la
programació 2019-2020. El 2019 es visiona L’inconnu de Shandigor
(Jean-Louis Roy, 1967) amb la presentació a càrrec de Sílvia Vilarroya,
historiadora i conservadora de l'exposició permanent "Fundació
Catalunya-La Pedrera".
Design Market 2019 (13-15/12/19). Organitzat per les diferents
associacions del FAD el Museu del Disseny participa oferint la visita
gratuïta a les quatre exposicions permanents del museu i a l'exposició
temporal Victor Papanek: La política del disseny. També s’han ofert
visites dinamitzades en família de l’exposició temporal.

Col·laboracions amb altres entitats
•

L’Idem Internacional Animation Summit Barcelona 2019 (2325/01/19). Museu del Disseny de Barcelona acull la primera jornada de
la trobada que organitza l’Idem Creative Arts School.

•

Celebració dels 30 anys de la revista L'Esmalt (21/03/19).
Organitzada amb la col·laboració del Centre d’Informació i Difusió de
l’Art de l’Esmalt (CIDAE) Amb la participació d’Andreu Vilasís i Núria L.
Ribalta (president i cap de redacció de la revista respectivament).

•

25è aniversari de Nova Era (4/04/19). Acte de reconeixement a la
impremta Nova Era per la seva complicitat amb el món del disseny i la
seva adaptació als canvis tecnològics sent fidel a la seva filosofia
d’investigar. Conferència de Pedro López i mostra de cartells creats per
a l’ocasió per part de destacats estudis de disseny i comunicació visual
de Barcelona.

•

10a edició d’ArtsLibris, Fira Internacional del Llibre d’Artista i Edició
Contemporània (26 a 28/04/19). El museu del Disseny hi participa amb
diferents museus de Catalunya compartint un mateix estand amb una
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mostra de les últimes novetats. La Fira acull més d’un centenar
d’expositors internacionals, incloent editors, antiquaris, llibreries,
institucions i artistes.
•

Poblenou Open Day (4/05/19). Jornada de portes obertes al Museu i a
una setantena d’espais creatius de la comunitat Poblenou Urban
District.

•

Jurat Premi Art Brut Agustí de Semir & Conxa Millán (31/05/19). El
Premi Art Brut d'arts plàstiques va adreçat a persones usuàries de
serveis de salut mental de Catalunya. Va ser creat per la Fundació Salut
Mental CPB.

•

Primer Fòrum dels Museus de Catalunya: Cap al museu social. Les
organitzacions com a motor del canvi (5/06/19). Espai de trobada i de
reflexió de tots els equipaments museístics de Catalunya, dels agents
del sector museístic i d'àmbits afins. Periòdicament es revisa l’estat del
Sistema de Museus de Catalunya, i es plantegen i debaten temes i
qüestions d’interès per la comunitat museística.

•

Presentació de parelles lingüístiques del Districte de Sant Martí,
Consorci de Normalització Lingüística (11/06/19).

•

Premis Impacte (16/07/19), atorgats pel Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya. Són un reconeixement al talent dels
professionals, agències, marques i empreses. Per això aquests premis
destaquen les accions i campanyes que aquest darrer any han destacat
per la seva creativitat, innovació i resultats.

•

2a Trobada Amics de l'Agenda Amarilla (19/09/19). Trobada anual que
des de l’associació Mammaproof s’organitza amb tots els clients,
equipaments i entitats culturals, de la secció Agenda Amarilla.

•

“El piano porta cua” (Associació del Concurs internacional de
música Maria Canals de Barcelona) (24/09/19). Instal·lació i activitat
dinamitzada durant la jornada de portes obertes amb motiu de les
Festes de la Mercè.

•

10a edició del Festival 48h Open House BCN (26 i 27/10/19)
El Museu del Disseny de Barcelona participa amb visites al pis-Museu
Casa Bloc, Habitatge 1/11, símbol de l’arquitectura racionalista de
Barcelona.
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•

LCI Barcelona Fashion Film Festival (14/11/19). 3a edició de la Gala
Final ha estat punt de trobada entre cineastes, productors, marques,
agències i dissenyadors emergents, on poder compartir experiències i
veure les últimes tendències en el sector dels fashion films.

•

Jornades READ-ON amb Tantagora Serveis Culturals, partners del
projecte europeu (14 i 15/11/19).

•

Poble Nou Open Night (23/11/19) Jornada de portes obertes.

•

27a edició Premis de Fotografia Professional LUX 2019 (28/11/19),
convocats per l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya.

•

Re-Barcelona Sustainable Fashion Global Event (29 i 30 /11/19)
Primera trobada de moda sostenible i ètica al sud d’Europa. La
programació va incloure una cimera professional , Summit, amb prop
de 20 ponents, on van tenir lloc keynotes, taules rodones i xerrades
amb experts internacionals i nacionals de la indústria de la moda. A
més va comptar amb l’Open Space, de lliure accés per al públic en
general.

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

•
•
•

Classe del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny (EINA,
Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB)) (14/02).
Reunions EDIVI-Educació per al Disseny per Viure-Xarxa de centres
d’ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la
sostenibilitat: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
(UAB); ELISAVA, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de
Barcelona; Escola Massana, Centre d’Art i Disseny de Barcelona; Escola
Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, ESDAP; ESDI, Escola
Superior de Disseny; IDEP, Escola Superior d’Imatge i Disseny; IED
Barcelona, Escola Superior de Disseny; LCI Barcelona; Universitat de
Barcelona, Departament d’Arts Visuals i Disseny.
Classe del Màster en Disseny d’Espais (EINA, Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona (UAB)) (8/04).
Classe del Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals (UBInstitut de Formació Contínua IL3) (29/04).
Presentació del Museu a estudiants de l’Escola Massana (15/05).
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•
•
•
•

•
•

•
•

Presentació de projectes interdisciplinaris ESDAP Catalunya. Campus
Llotja, 2018-19: El Món real. Humanitzant l’entorn proper (4/06).
Desfilada LCI Barcelona (28/06).
Acte de Graduació del Grau en Disseny del BAU Centre universitari de
disseny (11/07).
Presentació del Treballs de final de màster del curs 2019-2020 del
Màster en Disseny d'Espais de l'escola EINA, Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona adscrit a la UAB (12/09).
Lliurament de Títols i Diplomes 2019 LCI Barcelona (16/10).
Acte de Graduació dels estudis del Grau de Disseny i del Màster
Universitari de Recerca en Art i Disseny d’EINA, Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona (UAB) (17/10).
Classe sobre comunicació i màrqueting del Museu, dirigida a
estudiants del Grau de Comunicació de la UAB (31/10).
Classe estudiants ESDAP del projecte Papanek a les escoles (20/11).

3.3.6. Accions per a 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:
•

Programa de mà de l’exposició temporal “Victor Papanek: la política del
disseny”, disseny i redacció del text adaptat a les pautes de Lectura
Fàcil.

•

Es mantè 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 que s’ofereixen 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).
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Activitats familiars de sensibilització sobre la discapacitat i la inclusió:
•

El món de Victor Papanek. Visita dinamitzada i taller en el que es
construeix un joc de memòria tàctil amb el que pot jugar-hi tothom,
també les persones amb discapacitat visual. Activitat que també s’ha
fet com a taller de lleure durant el Nadal.

•

Música a l'abast. Activitat musical inclusiva, creada per Música a
l’abast, realitzada en el marc de la Festa Disseny en Família.
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Tallers i cursos

CURS
Introducció a la història del vestit

CICLE VISITES
Art i història als museus.
Com arriben els objectes al museu?

CLUB DE LECTURA
La política del disseny
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Jornades, congressos i festivals

FESTIVALS
19è Festival OFFF

JORNADES
IV Jornades de Creativitat i Tendències

JORNADES
Futurs del disseny gràfic. Noves
pràctiques i significats
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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
Total: 71 consultes tècniques.

Visites conduïdes per l’equip de Col·leccions
Aquest primer semestre, 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. En aquest primer
semestre s’han realitzat les següents visites:
Reserves
. 159 persones, In-Museu, 2 de febrer
. 10 persones, Màster Patrimoni Cultural i Natural, Universitat de Girona,
29 de març
. 66 persones, Simposi AEM, 24 de maig
. 16 persones, Fundació Abegg, 13 de novembre
. 70 persones, II Coloquio de Investigadores de Textil y Moda, 21 i 22 de
novembre
. 40 persones, Escola Aiguablava, 20 de novembre
. 18 persones, Màster Escola Eina, 28 de novembre
. 4 persones, Museo de Pontevedra, 3 de desembre
. 3 persones, Fundació La Caixa, 9 de desembre
. 15 persones, Grau en Art i Disseny, Escola Massana, 17 de desembre
Exposicions
. El cos vestit. Siluetes i Moda, 1550-2015. Exposició i vestits Balenciaga a
reserves. Dissenyadora de moda Guo Pei. 15 de febrer. Teresa Bastardes.
. El cos vestit. Siluetes i Moda, 1550-2015. Màster de Comunicació, Escola
Blanquerna 14 de maig. Sílvia Ventosa.
. El cos vestit. Siluetes i Moda, 1550-2015. Valerie Steel. 22 de novembre.
Sílvia Ventosa i Teresa Bastardes.
. El cos vestit. Siluetes i Moda, 1550-2015 i Extraordinàries!. Fundació
Abegg, 13 de novembre. Sílvia Ventosa.
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3.5. Serveis del Centre de Documentació
Resum de dades:
• Carnets d’usuari: 5.471 (701 donats d’alta el 2019)
• Documents prestats: 3.757 llibres, 308 revistes i 50 DVD
• Documents consultats a sala: 10.080
• Consultes amb atenció personalitzada: 86
• Dies obertura: 181 dies (1.365 hores)
• Visites presencials: 6.832 visites (una mitjana de 38 al dia)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Espai de Coneixement (servei de biblioteca que s’obre dins de les
exposicions temporals): 842 usuaris.
Visites de grup: 43 visites de grups (25 autoguiats).
Consultes al catàleg bibliogràfic: 6.011 sessions de consultes (10.518
pàgines visualitzades).
Consultes a fons d’arxiu: 55.
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): 6%.
Percentatge d’usuaris externs: 94%.
Consultes no presencials: 455. Telèfon (31%), l’e-mail (40%) i
formularis web (29%).
Mostres de petit format: 2. La cadira Manila entra al museu i
Presentació cadira Jujol.
Subscripcions amb quota anual als Serveis Complementaris: 20
individuals; 4 col·lectives.

Un dels punts forts de l’àrea documental del museu continua essent
l’esforç dedicat a facilitar l’ús i la consulta d’aquests documents per part de
la ciutadania. La comunitat d’usuaris continua creixent, amb més de 5.000
persones amb carnet de lector, que durant l’any 2019 van consultar més
de 10.000 documents. Una xifra molt superior quan hi afegim els
accessos digitals i a través dels nostres catàlegs a Internet.

Documents consultats (dades resum):
Llibres més prestats:
. Diseñar para el mundo real (20)
. Manual de tejidos para diseñadores de moda (11)
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. Psicología del color: cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la
razón (10)
. Diseño editorial (8)
. Moda ética para un futuro sostenible (8)
. Patterns of fashion 5 (8)
Revistes més prestades:
. Gràffica (22)
. Frame (14)
. Neo2 (14)
. International designers network (14)
DVDs més prestats:
. Georges Méliès (6)
. Le jour d'avant (4)
. Diana Vreeland (3)
. Design and thinking (3)
Llibres més consultats a sala:
. Giro giro tondo: design for children: Triennale Design Museum (14)
. Nomadic furniture (14)
. Design for children: play, ride, learn, eat, create, sit, sleep (9)
Revistes més consultades a sala:
. Viewpoint (11)
. T Spain: The New York times style magazine (9)
. Purple fashion magazine (8)
Consultes més freqüents al catàleg bibliogràfic:
. “Packaging” (9)
. ”Design and culture” (6)
. ”Fotografia de moda” (5)
. ”El nuevo ambiente” (5)
. ”Ceràmica” (5)
. ”Patronaje” (5)
. ”Moda” (5)
. ”Design thinking” (5)
. ”Bauhaus” (5)
. ”Materials” (5)

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: 25.
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3.6. Serveis de Comunicació i Difusió
Accions de comunicació i difusió
El Museu impulsa una estrategia basada en la on i off line per tal de crear
notorietat de marca i poder captar públic per a les seves exposicions i
activitats.

Canals on-line
Durant el 2019 observem un creixement lineal a totes les xarxes socials
que va acompanyat d’un increment de les interaccions amb els
continguts (likes, comentaris, comparticions, Shares, Saved Posts,
reaccions a Instagram Stories i missatges directes). La xarxa que més ha
crescut -tant en comunitat com en interaccions- ha estat Instagram
(+48,5% vs desembre 2018).
De manera transversal, els usuaris tendeixen a interactuar més amb aquells
continguts redactats en català i castellà, tot i que els posts en anglès
tenen una més bona acollida quan fan referència a esdeveniments
internacionals com ara l’OFFF Festival.
La retransmissió d’esdeveniments com ara conferències, festivals o
inauguracions de les exposicions, així com les mencions dels perfils de
personalitats rellevants a l’entorn digital i d’entitats, marques i associacions
han mantingut l’engagement als diversos canals.
Destaquem la bona acceptació dels continguts difosos a Instagram Feed i
disponibles a IGTV, especialment dels Takeovers, ja que han estat un dels
formats amb millor acceptació per part de les audiències.
FACEBOOK
Seguidors : 41.451
Nous seguidors (2018): 2.611
Reaccions: 53.057
•

Reach: 5,2 M
Comentaris: 276
Shares : 660

Comunitat: malgrat la caiguda generalitzada de l’abast orgànic de
Facebook, el Museu del Disseny ha tancat el 2019 amb una comunitat
que ha crescut en 2.361 usuaris (+6,4% vs desembre 2018).
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•

•

•

•
•

Interacció: gràcies a la generació de continguts al voltant de comunitats
verticals temàtiques i al push en Activació Digital, l’abast del Museu del
Disseny a Facebook durant 2019 va ser de més de 5 milions
d’impressions (+126,68% vs gener 2019).
La tendència positiva en l’abast dels continguts també és visible en les
reaccions que acumulen els continguts (m’agrada i altres), que han
estat més de 53.000 durant tot l’any i que s’han incrementat
exponencialment coincidint amb moments clau com la Jornada de
Creativitat i Tendències o l’OFFF Festival. Destaquem especialment
l’increment de reaccions durant els mesos d’octubre i novembre,
coincidint amb el Blanc Festival i el tret de sortida de l’exposició de
Papanek.
Formats més virals: In Conversation With…, Motion Graphics de peces
concretes, efemèrides i commemoracions de celebracions com la de l’11
de setembre, cobertura de grans esdeveniments del sector com l’OFFF o
el Blanc, Col·lecció de fotografia de moda.
Iniciatives amb més èxit: In Conversation With…, Museum Week,
Takeovers.
Rànking de posts: esdeveniments, Col·lecció fotografia de moda,
Il·lustracions de la secció “In Conversation With…”, Jornada Disseny en
Família, OFFF, Blanc Festival i exposició “Victor Papanek: La política del
disseny”.

TWITTER
Seguidors: 20.003
Nous seguidors (2018): 861
Seguiment: 1.630
Tweets: 1.110
M’agrades: 6.956
•

•

Impressions: 1,17 M
Mencions: 3.250
Retweets: 1.621

Comunitat: durant el 2019 observem un creixement de la comunitat de
831 seguidors (+5,2% vs gener 2019), assolint els més de 20.000 usuaris.
En paral·lel al creixement orgànic de seguidors, també han incrementat
els comptes seguits pel Museu, fruit de la identificació d’agents clau amb
els quals ens interessa vincular-nos.
Pel que fa a l’abast dels continguts, durant el 2019 hem aconseguit més
de 1.170.000 impressions. Aquestes s’han concentrat especialment
durant els mesos d’abril, maig i juny, període que coincideix amb la
celebració d’esdeveniments als quals el Museu està estretament vinculat
com ara la Jornada de Creativitat i Tendències, l’OFFF i la Barcelona
Design Week.
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Interacció: les reaccions als continguts s’han incrementat durant aquest
2019: increment dels “m’agrada” -especialment durant els mesos amb
major concentració d’esdeveniments amb la col·laboració del Museu-.
Destaquem l’increment de respostes dels usuaris, que cada vegada tenen
més predisposició a interactuar amb els continguts generats per part del
Museu al voltant de les comunitats verticals definides al gener de 2019. En
concret, durant el 2019 el Museu acumula a Twitter 6.956 m’agrades dels
usuaris, 1.621 Retweets, 100 respostes, 3.250 mencions i 1.790 clics a
l’enllaç.
Els continguts que presenten una major interacció per part de les
audiències són aquells en format audiovisual, així com les fotografies
que resumeixen esdeveniments que han tingut lloc al Museu. Vista la
bona acollida del format Quiz a Instagram, proposem extendre’l a Twitter
aquest 2020.
Formats més virals: audiovisuals, #SaveTheDate, #PapanekBarcelona,
Iniciatives amb més èxit: In Conversation With…, Museum Week,
concursos via Instagram Stories, Quiz i Takeovers.

INSTAGRAM
Seguidors: 36.407
Nous seguidors (2018): 10.957
Posts: 1.417
Seguint: 563
•

•

•

•

M’agrades: 88.922
Video Views: 185.187
Comentaris: 636
Story Views: 369.652

Comunitat: Entre gener i desembre de 2019, la comunitat a Instagram ha
crescut en 11.500 seguidors, tancant l’any amb més de 36.400
seguidors acumulats (+48,5% vs desembre 2018).
Continguts: En línia a la proposta estratègica aprovada a principis de 2019,
l’activitat del Museu a Instagram s’ha incrementant en un 50%, passant així
a pràcticament una publicació diària a Feed i a entre 2 i 3 a Stories cada
setmana. Durant 2019 s’han realitzat un total de 352 posts que acumulen
88.922 likes i 636 comentaris. En aquesta línia, també observem un
increment del 50% en els continguts “Saved”, les mencions a Instagram
Stories i els “Sent Posts”, fet que evidencia que els continguts són cada
vegada més rellevants pels usuaris.
Durant aquest any també hem apostat per la realització de més continguts
audiovisuals, tot publicant més de 40 vídeos (Motion Graphics,
Takeovers…) que acumulen 1.851.187 visualitzacions.
La xifra d’Instagram Stories publicats durant els darrers 12 mesos s’ha
incrementat en un 245% respecte al 2018, sent visualitzades per un total
de 369.625 usuaris.
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Formats més virals: audiovisuals, Motion Graphics, fotografies de la
Col·lecció de Moda, cobertura d’esdeveniments, In Conversation With…,
concursos i Quiz.
Iniciatives amb més èxit: In Conversation With…, Museum Week,
concursos via Instagram Stories, Quiz i Takeovers.
Rànking de posts: Takeover Alison J. Clarke, Col·lecció fotografia de
moda, Il·lustracions de la secció “In Conversation With…”, Sorteig de dues
entrades dobles per l’exposició “Victor Papanek: La política del disseny”,
Jornada Disseny en Família, Cartell de Mario Eskenazi per l’11S.

YOUTUBE
Videos visualitzats: 7.030
Minuts vistos: 16.104
Playlists vistes: 70
•
•

M’agrades: 36
Subscriptors: 73

Durant el 2019 els usuaris han visualitzat un total de 16.104 minuts a
Youtube, dedicant una mitjana de 2:28 minuts per visualització.
Les iniciatives amb més èxits són les Masterclass (en especial la de Lluís
Bassat) i els vídeos resums de la IV Jornada de Creativitat i Tendències.

PORTAL WEB (http://museudeldissseny.barcelona.cat)
Usuaris: 207.285
Rebots: 49,76%
Sessions: 279.275
Mitjana sessió: 02’15”
Pàgines vistes: 741.826
Organic Search: 127.023
•

•

•

Durant el 2019 ha incrementat el temps de lectura dels usuaris a la web,
situant-nos en 2:17 minuts de mitjana (vs 2:09 del 2018 i 1:57 del 2017), pel
que valorem positivament la millora de la qualitat de la visita.
Pel que fa als orígens del tràfic, cal mencionar l’increment del que prové de
Newsletters, que a partir d’octubre ha crescut en més d’un 700%.
Destaquem també l’increment de tràfic provinent de Xarxes Socials,
principalment de Facebook. El tràfic directe i el de cercadors han estat
repercutits per la millora de la notorietat de marca i l’enfortiment d’aquesta
als entorns digitals, especialment durant els mesos amb una major
concentració d’activitats al Museu.
Aquest 2019 també ha crescut el nombre d’usuaris nous, amb una
mitjana mensual del 18,6%. A la vegada s’ha incrementat en un 3,04% el
nombre de pàgines consultades durant cada sessió. La taxa de rebot, tot i
mantenir-se elevada, ha disminuït en un 2,35% aquest 2019, reduint-se
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així el nombre d’usuaris que accedeixen al web del Museu però que no hi
duen a terme cap interacció.

Canals off-line
Campanyes realitzades:
. Exposició El boom de la publicitat. Reclams de llauna, cartró i rajola
(fins 31.03.19)
. Exposició El millor disseny de l’any (del 18.05-01.09.19)
. Exposició Joaquim Capdevila, joies (28.09 – 17.11.19)
. Exposició Victor Papanek: La política del disseny (31.10.19 –
02.02.20)
. Exposicions permanents (tot l’any)
. Casa Bloc (tot l’any)
. IV Jornada Creativitat i Tendències (11.04.19)
Campanyes als mitjans (online i offline):
. Insercions publicitat a la premsa diària: 26 insercions / 10 mitjans /
6 campanyes
. Insercions publicitat a revistes generals i especialitzades: 32
insercions / 13 mitjans / 7 campanyes
Material gràfic:
. Fulletons: 50.300 unitats (5 campanyes)
. Banderoles: 600 banderoles (2 campanyes)
. Mailing: 23.310 persones interessades en rebre informació
. Opis: 200 unitats (2 campanyes)
. Cartells botigues: 900 unitats (2 campanyes)
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3.7. Serveis editorials
Edicions pròpies i coedicions
Disueño. Cuando el diseño y el arte jugaron a ser lo
mismo

Col·lecció: Imprescindibles
Autora: Pepa Bueno Fidel
Editors: Editorial Tenov / Museu del Disseny de Barcelona
ISBN: 978-84-944234-5-1
Idioma: castellà

Què és la forma?

Autors: Josep Mañà; Pilar Vélez; Xavi Campany
Editors: Museu del Disseny de Barcelona / Escola Massana
ISBN: B 26911-2019
Idioma: català

Miquel Mai. Col·leccionisme artístic i bibliòfil a la
Barcelona del cinc-cents

Autor: Joan Bellsolell Martínez
Editors: Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat
de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida:
Servei de Publicacions, Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC), Universitat Autònoma de Barcelona, Ajuntament
de Barcelona. Institut de Cultura.
ISBN: 978-84-9168-338-4
Idioma: català
Picasso en el punto de mira.
Autors: Nadia Hernández Henche
Editors: Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat
de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida:
Servei de Publicacions, Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC), Universitat Autònoma de Barcelona, Ajuntament
de Barcelona. Institut de Cultura.
ISBN: 978-84-9168-158-8
Idioma: castellà
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Virtuosisme Modernista. Tècniques del moble

Editors: Associació per a l’Estudi del Moble / Museu del
Disseny de Barcelona
ISBN: 978-84-9156212-2
Idiomes: català i castellà

Nombres en la sombra. Hacia la deconstrucción del
canon en la historia de la moda y del textil

Llibre de comunicacions del II Coloquio de Investigadores
en Textil y Moda (Barcelona, 21 i 22 de novembre de 2019).
Editors: Fundació Història del Disseny /Museu del Disseny
de Barcelona
Edició digital
Idioma: Castellà

Actas del XXI congreso de la Asociación de
Ceramología, Museu del Disseny de Barcelona,
desembre de 2018.
Edició digital.

Separata del catàleg Del món al Museu. Disseny de
producte, patrimoni cultural.
Barcelona, 2019
Idioma: català, castellà i anglès
Llibre El creixement de les col·leccions. 2016-2017.
Barcelona, 2019
Idioma: català

Univers Papanek
Editors: Edicions del Núvol/Museu del Disseny de
Barcelona. Barcelona, 2020
Edició impresa i digital
Idioma: català
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Articles de l’equip del Museu publicats
.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

BALCELLS, María José. Celebrando el 90 cumpleaños de André Ricard. Una
conversación con el pionero del diseño industrial en España, Santa&Cole,
2019.
CAPSIR, Josep. El mecenatge artístic de Martí Estany (1872-1938)
col·leccionista d'arquetes, miniatures i rellotges. Col·leccionistes que han fet
Museus. Universitat Autònoma de Barcelona-Museu Nacional d'Art de
Catalunya, 2019.
CAPSIR, Josep. «Joan Artigas-Alart, industrial textil y coleccionista de
mantones de Manila». A: Nombres en la sombra: Hacia la deconstrucción del
canon en la historia de la moda y el textil. Barcelona: Fundació Història del
Disseny. Museu del Disseny de Barcelona, pàg. 334-340.
CASANOVA, Rossend. “Todo lo que estamos perdiendo” dins: Estudi del
Moble, número 27, AEM, Barcelona, maig 2019.
DÍAZ, Albert. Memoria relacional del diseño. Conectando fuentes
bibliográficas y documentales en el Museu del Disseny de Barcelona, Actas de
las IV Jornadas BIMUS: Estrategias sostenibles y alianzas en bibliotecas de
museos. 23-24 de novembre de 2017. P. 90-100.
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Isabel. Notícia sobre el XXI congrés de la Asociación
de Ceramología. A: Butlletí informatiu de la ceràmica, 117-117 – generdesembre 2018. Associació Catalana de Ceràmica.
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Isabel. “Museos de cerámica y los nuevos espacios
culturales”, dins Actas del XXI congreso de la Asociación de Ceramología.
Museu del Disseny de Barcelona, desembre de 2018.
JOVÉ, Marta. Secció permanent de “Novetats bibliogràfiques” dins Estudi del
moble: revista de l’Associació per a l’Estudi del Moble.
VÉLEZ, Pilar. “L’escó de Sant Jordi dels tallers de José Ribas: manifest patriòtic
de la Catalunya burguesa vuitcentista” dins: Estudi del Moble, número 27,
AEM, Barcelona, maig 2019.
VENTOSA, Sílvia, PINYOL, Francesca, Textures digitals, dins Datatèxtil, número
39.

Altres
. Reflexionant sobre ceràmica, avui. Una conversa amb la conservadora
de ceràmica del Museu del Disseny de Barcelona. Margarida Genera i
Monells. Revista Terrart, 55 - oct. 2019. Associació ceramistes de
Catalunya.
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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 amb entitats culturals
. Adhesió del Museu al Conveni de la Xarxa de Museus d’art de Catalunya
La Xarxa de Museu d’Art de Catalunya té com l’objecte establir una xarxa
d’adhesió voluntària que permeti articular polítiques comunes de protecció
del patrimoni, difusió, formació i dinamització territorial dels elements
constitutius del patrimoni artístic contingut en els museus que en formen
part.
. Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya
Conveni pel desenvolument de programes de col·laboració per a portar a
terme activitats de promoció, estudi, difusió i protecció del patrimoni tèxtil i
de moda a Catalunya, per tal de potenciar les sinèrgies i permetre la
cooperació entre els membres de la Xarxa.
. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
El conveni estableix la voluntat de promoure activitats i/o projectes en
col·laboració i específicament la col·laboració en la producció i exhibició
d’una exposició, en principi anual, en la que s’exposaran peces de la
col·lecció del MBD en l’espai Centre d'Artesania Catalunya amb seu al carrer
Banys Nous número 11 de Barcelona.
. Contracte de préstec en comodat amb la Universitat Politècnica de
Catalunya mitjançant la Càtedra Gaudí.
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La Càtedra Gaudí ha ofert al MDB, en condició de préstec en comodat per un
període de 30 anys, les peces detallades a l’annex del conveni per a ser
conservades i exhibides a les reserves del MDB i a les seves sales d’exposició.

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
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)
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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
Centre Comercial Glòries
Renfe Viajeros
Laboratori Color EGM, SA
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4.2. El Museu participa
Ponències, comunicacions i presentacions de l’equip del
Museu
Realitzades als espais del Museu
BALCELLS, María José. El archivo Cosp en el Centro de Documentación del
Museo del Diseño, dins la jornada: “Pere Cosp, decorador: cómo hacer del
trabajo una pasión y del oficio un arte”. 10 d’octubre.
BASTARDES, Teresa, Vestit i patrimoni, al curs Introducció a la història del
vestit, 16 de gener.
BASTARDES, Teresa. Cómo construimos col·lecciones patrimoniales. El caso del
diseño gráfico en el Museo del Diseño de Barcelona. Dins les Jornades Futurs
del Disseny Gràfic. Noves pràctiques i significats, 21-22 de febrer.
BASTARDES, Teresa. Política de col·leccions del Museu del Disseny i projectes
museogràfics. (sessió a l’aula i visita e exposicions). Curs adults Comissariat
d’exposicions. Escola Massana, 15 de maig.
BORBONET, Carmina. Sessió de presentació dels serveis educatius del MDB per
als CRP (Centres de Recursos Pedagògics) del Consorci d'Educació de
Barcelona, 30 d’abril.
BORBONET, Carmina. Sessió de presentació dels serveis educatius del MDB per
al Grup de Metodologies Educatives IMEB, 3 de maig
CAPSIR, Josep. Com arriben els objectes als museus?, dins el cicle Art i Història
als museus de Barcelona. 2 i 4 d’abril.
CAPSIR, Josep. Comunicació «Joan Artigas-Alart, industrial textil y
coleccionista de mantones de Manila». II Coloquio de Investigadores de Textil y
Moda, Barcelona, 21 de novembre.
CASANOVA, Rossend, VÉLEZ, Pilar. Jornada “Parlem de José Ribas”,
presentación de peces del Museu. 7 de març.
CASANOVA, Rossend. Presentació i taula rodona “La cadira Manila entra al
Museu”, 20 de juny.
FERNANDEZ DEL MORAL, Isabel. Classe Identificació i documentació d’objectes
ceràmics, dins curs de Veraicon, 3-4 de juny.
VENTOSA, Sílvia. Presentació del dissenyador de moda Pedro Rovira al Premi
Moda FAD d’Honor, 15 de juny.

-

-

-

-

-

-

-

-

Realitzades fora dels espais del Museu
.

BORBONET, Carmina. Presentació del projecte de col·laboració museu- escola
Patrimonia’m. Col·leccions a les famílies de l’escola Catalònia, 18 de febrer.
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BORBONET, Carmina. Presentació de la Guia per avaluar les activitats
educatives patrimonials amb la CoP Patrimoni i Escola, MNAC, 6 de maig
CAPSIR, Josep. Ponència «Les col·leccions de pintura catalana i d’art oriental
de Joan Artigas-Alart (1885-1934), Jornada de Mercat de l’Art, Col·leccionisme i
Museus. Sitges, 22 de novembre.
CENDOYA, Isabel. “La col·lecció d’arts gràfiques i disseny gràfic del museu:
estratègia i planificació pel pla d’inventari 2018-2020, dins la Jornada
Intercanvi: transmetre coneixement. Direcció de Memòria, Història i Patrimoni
ICUB. 28 de maig
DÍAZ, Albert. El valor de la cultura Lliure (participació a la taula rodona dins de
la jornada: jornada ‘Les potencialitats de la cultura lliure’. 4 d’abril.
DÍAZ, Albert. Participació a la taula rodona: #QuieroSerGLAM Principales
ámbitos de cambio en centros de información. XVI Jornadas Españolas de
Información y Documentación. 16-17 de maig.
DÍAZ, Albert. Coordinació de l’Intensiu Digital 2019. Jornada d’intercanvi
d'experiències en col·leccions digitals. 13 de juny.
DÍAZ, Albert. «Objectes Enllaçats». Integrant dades dels fons d’arxiu, museu i
biblioteca. (Jornada oberta de gestió i difusió de col·leccions patrimonials amb
Coeli). 14 de novembre.
DÍAZ, Albert. La madera entra en la biblioteca. La Xiloteca del Centro de
Documentación del Museu del Disseny de Barcelona. (V Jornadas sobre
bibliotecas de museos). 21-22 de novembre.
VENTOSA, Sílvia. Classe El sistema de la moda i gènere i Moda al Màster de
Comunicació, Escola Blanquerna 22 de maig.
VENTOSA, Sílvia. Taula rodona “Moda y Arte”. Congreso de Bienestar,
Cartagena, 8 de desembre.

Participació a cursos, congressos, jornades i seminaris
.
.
.
.

.

.

.

BASTARDES, Teresa. 19 de febrer, Jornada “La memoria del futur”. Diputació de
Barcelona.
BASTARDES, Teresa, CENDOYA, Isabel. 21-22 de febrer, Jornades “Futurs del
Disseny Gràfic. Noves pràctiques i significats”.
BASTARDES, Teresa, CASANOVA, Rossend, CAPSIR, Josep, BALCELLS, María
José. 7 de març, Jornada “Parlem de José Ribas”.
BASTARDES, Teresa, CASANOVA, Rossend, CAPSIR, Josep. 24-25 de maig,
Curs “Conservació - restauració del moble i la fusta. L'experiència dels
experts”, AEM-MDB.
BASTARDES, Teresa; CALLEJÀ, Laia; CAPSIR, Josep; CENDOYA, Isabel;
FERNANDEZ DEL MORAL, Isabel; VENTOSA, Sílvia . 28 de maig, Jornada
“Intercanvi”. Direcció de Memòria, Història i Patrimoni ICUB .
BASTARDES, Teresa; CALLEJÀ, Laia; CAPSIR, Josep; CENDOYA, Isabel;
FERNANDEZ DEL MORAL, Isabel, VENTOSA, Sílvia. 5 de juny, Primer Fòrum dels
Museus de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
BASTARDES, Teresa, CENDOYA, Isabel . 4-6 juliol, Festival Blanc.
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.
.
.

.

.
.
.
.
.

BASTARDES, Teresa, CAPSIR, Josep, VENTOSA, Sílvia. 21 i 22 novembre,
Col·loqui Tèxtil i Moda “Noms a l’ombra”.
BALCELLS, María José i DÍAZ, Albert. 25-26 de febrer. Jornadas de archivos de
museos. Mirar el pasado para construir el futuro.
BALCELLS, María José. 4 d’abril. Jornada d’Estudi del Moble dedicada a Josep
Galceran.
BALCELLS, María José. 13 de juny. Intensiu Digital 2019. Jornada d’intercanvi
d'experiències en col·leccions digitals.
BALCELLS, María José, DÍAZ, Albert. 10 d’octubre. Taula rodona “Pere Cosp,
decorador: cómo hacer del trabajo una pasión y del oficio un arte”.
BALCELLS, María José, DÍAZ, Albert. 30 d’octubre. IV Jornada de Patrimoni
Cultural.
BALCELLS, María José. 14 de novembre. Jornada oberta de gestió i difusió de
col·leccions patrimonials amb Coeli
BALCELLS, María José. 21-22 de novembre. Bibliotecas de museos, un espacio
común. V Jornadas sobre bibliotecas de museos.
BORBONET, Carmina. Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, Agència
Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC).
BORBONET, Carmina. Grup de treball Noves metodologies educatives del
Consell d’Innovació Pedagògica, Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
BORBONET, Carmina. Grup de reflexió entorn els públics de museus. Reunions
mensuals amb la participació de Museu Marítim de Barcelona, MACBA, Museu
de Ciències Naturals, MNAC, MAC, Museu de Sant Cugat, CCCB, Museu
Picasso, Fundació Miró, Palau Güell i Museu del Disseny.
BORBONET, C. Jornada del Dia Internacional de la Ciutat Educadora: escoltar la
ciutat per transformar-la, des de la cultura, l’educació i la comunitat, Fabra i
Coats, Barcelona 2019.
CAPSIR, Josep i FERNANDEZ DEL MORAL, Isabel. 22 novembre, Jornada “Mercat
de l’Art. Col·leccionisme i Museus”.
CENDOYA, Isabel. 25-26-27 d’abril, Jornades OFFF Festival.
DÍAZ, Albert. 29 d’octubre. II Seminario de Fondos Personales en la BNE
FERNANDEZ DEL MORAL, Isabel. 21 novembre, jornada “Intercanvi”. Direcció de
Memòria, Història i Patrimoni ICUB.
VENTOSA, Sílvia. 15 de maig, Simposio de Moda, LCI.

Presència del personal en jurats nacionals i/o internacionals
.
.
.
.
.

BORBONET, C. Jurat FLIC Network escoles d’Il·lustració, Barcelona, 2019
BORBONET, C. Participació en la Comissió de valoració de la Convocatòria EN
RESiDÈNCiA 2019-2020, Barcelona 2019.
CASANOVA, Rossend. Jurat selecció FAD Market, 20 de juny.
FERNANDEZ DEL MORAL, Isabel. Jurat del 39 CICA (Concurs Internacional de
Ceràmica de l’Alcora) a l’ Alcora, 7 de juny.
VENTOSA, Sílvia. Jurat dels projectes de graduació LCI, 15 de maig.
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VENTOSA, Sílvia. Comissariat per Catalunya de l’exposició Innovative Costume
of the 21st. Century: The Next Generation , a A. A. Bakhrushin State Central
Theatre Museum, i al State Historical Mueum de Moscou, del 4 de juny al 4 de
setembre.
VENTOSA, Sílvia. Comitè d’experts Premis ModaFad 2019.
VENTOSA, Sílvia. Presidenta del jurat del XX Premios Felicidad Duce, 4 de
desembre.

.

.
.

Participació en grups de recerca
VENTOSA, Sílvia. Grup de recerca disseny i gènere, Escola Bau i Museu del
Disseny de Barcelona.

.

4.3. Relacions institucionals
.

.
.
.

El Madrid Design Festival va convidar al Museu del Disseny a participar en la
seva inauguració a la que assisteixen institucions, empreses, dissenyadors,
comissaris i artistes del sector del disseny a la ciutat. Hi van assistir PilarVèlez i
Eva Joan.
Vista del ambaixador príncep Mansour Bin Khalid A.F. Al Sau, d’Arabai Saudi.
(14.11.20).
Visita de Louise Allen, Head of Innovation and Development Design and
Crafts Council Ireland, President World Crafts Council Europe (30.05.19).
L’exposició Design Does, coproduïda el 2018 entre el Museu del Disseny i
l’Escola Elisava, tenia previst presentar-se del 7 de novembre al 9 de febrer
del 2020 al Hong Kong Desing Institute. La situació política del país va
impedir inaugurar l’exposició.
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5.

INDICADORS

Total visites al museu

270.677
Total visites exposicions

211.773
Visites exposicions
permanents

94.125

Visites exposicions
temporals

116.124

Visites
Casa Bloc

1.524

Total assistents activitats

42.353
Activitats escolars

7.453
Activitats per públic
especialitzat

Activitats infantils i
familiars

4.427

Activitats per públic
general

8.729

21.178

Total usuaris Centre de Documentació

16.551

65

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2019

Comparativa visites 2014-2019
Total visites al museu
285.786

266.739
178.304

2015

2016

2017

231.316

2018

270.677

2019

Visites Exposicions
temporals

Visites exposicions
permanents

152.943

200.171
83.643 87.058 99.719 94.125

2015

2016

2017

2018

2019

1.143

2015

995

2016

2015

1.434

2016

1.524

2017

36.831
19.645

2017

60.703

2018

116.124

2019

Visites Activitats

Visites Casa Bloc
1.324

39.436

76.955

2018

2019

2015

42.356 42.353

25.769

2016

2017

2018

2019

Visites Centre de
Documentació
16.551
6.344

7.194

7.630

2015

2016

2017

10.852

2018

2019
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Distribució de visites
Total visites

270.677

Exposicions permanents
Exposicions permanents glories
Casa Bloc

Exposicions temporals
El boom de la publicitat
Mobile Week
El millor disseny de l'any
Joaquim Capdevila i Enjoia't
Victor Papanek
Salts per a la ciutat

95.649

35,2 %

94.125
1.524

34,7 %
0,5 %

116.124

42,9 %

33.088
12.898
31.011
14.841
21.892
2.394

Activitats

42.353

Visites guiades Casa bloc
Visites guiades Glòries
Visites dinamitzades
Visites taller
Altres visites
Lleure
Activitats familiars
Públic general
Públic especialitzat

1.524
5.819
56
7.453
510
633
3.794
1.386
21.178

Centre de Documentació

16.551

Centre
Documentació
6,2%
Exposicions
permanents
35,2%
Activitats
15,7%

100%

15,7 %

6,2 %

Casa Bloc
0,5%

Exposicions
78,1%

Exposicions
temporals
42,9%
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Perfil del públic del museu
Edat dels visitants

17%

18%

Origen dels visitants

15%

14%
27%

41%
26%

14%

24%
16 a 29 anys
30 a 39
40 a 49
59 a 59
Majors de 65

4%

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

Tipus de públic (Activitats)
9,7%
9,0%

53,6%

27,7%
General
Familiar
Escolar
Especialitzat
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6.

PRESSUPOST

Pressupost de despesa (1)
Capitol. Conceptes
1. Remuneracions
2. Intercanvis publicitaris
2. Logística DHUB
2. Programes MDB **
3. Despeses financeres
4. Transferències
6. Inversions
Total despeses imputades
** 2. Programes MDB. Distribució
Dept. Recursos
Dept. Comunicació

Pr. inicial

Pr. final

Pr. liquidat

% liquidat /
final

1.636.801,53

1.669.826,14

1.669.826,14

100,0%

0,00

68.970,00

68.970,00

100,0%

3.400.000,00

3.567.583,37

3.556.138,02

99,7%

1.877.000,00

1.758.816,31

1.752.356,16

99,6%

0,00

1.500,00

1.205,57

80,4%

358.200,00

358.200,00

358.200,00

100,0%

0,00

0,00

0,00

7.272.001,53

7.424.895,82

7.406.695,89

99,8%

Pr. inicial

Pr. final

Pr. liquidat

% liquidat / final

35.000,00

31.842,46

31.842,46

100,0%

335.000,00

328.590,84

328.590,84

100,0%

Dept. Col·leccions

464.000,00

441.228,59

441.228,59

100,0%

Dept. C. Documentació

450.000,00

344.044,96

344.044,96

100,0%

Dept. Activitats

320.000,00

305.285,90

301.851,69

98,9%

Dept. Exposicions

273.000,00

307.823,56

304.797,62

99,0%

1.877.000,00

1.758.816,31

1.752.356,16

99,6%

Total

Pressupost d'ingressos*
% liquidat /
Capitol. Conceptes

Pr. inicial

Pr. compromès

Pr. liquidat

compromès

5. Cessió d'espais

100.000,00

40.005,00

40.005,00

100,0%

5. Cànon cafeteria

0

880,51

880,51

100,0%

3. Intercanvis publicitaris

0,00

57.000,00

57.000,00

100,0%

3. Patrocini
3. Venda d'articles
museus 4%

0,00

4.185,60

4.185,60

100,0%

25.000,00

27.994,15

27.994,15

100,0%

3. Exp. temporals

15.000,00

14.920,40

14.920,40

100,0%

3. Exp. permanents

110.000,00

113.962,60

113.962,60

100,0%

3. Activitats

58.000,00

52.790,02

52.790,02

100,0%

3. Altres ingressos

50.000,00

15.532,90

15.532,90

100,0%

0,00

4,50

4,50

100,0%

3. Fotocopies
3. Altres repercussions
despesa
Total ingressos

2.000,00

43.387,35

43.387,35

100,0%

360.000,00

370.663,03

370.663,03

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
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Distribució del capítol 2 (despeses corrents)

5,61%
6,40%

5,67%
66,13%
Logística edifici DHUB
Relacions externes
Recursos

8,21%

Comunicació
Col·leccions
6,11%

Centre de Documentació
Activitats
Exposicions

0,59%
1,28%

Logística edifici DHUB (66,13% del total): Serveis fixos d’informadors, neteja i suport de Seguretat;
consums elèctrics i de clima de l’edifici; serveis associats al funcionament de l’edifici i serveis de suport a
la logística de producció d’activitats.
Relacions externes (5,67% 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 (6,70% del total)
•
Recursos (0,59% del total): Despeses generals de materials i serveis d’ofimàtica, viatges i
allotjaments, i despeses de bestreta.
•
Comunicació (6,11% del total): Despeses de dissenys i producció d’element de comunicació, en la
gestió i manteniment de la pàgina web i xarxes socials, i en l’edició de les publicacions del Museu.
Programes del Museu finalistes (32,35% del total)
•
Programes patrimonials (14,61% del total)
•
Col·leccions (8,21% del total): Serveis de conservació preventiva, moviments i
restauracions dels fons, serveis de documentació dels fons i increments de fons.
•
Centre de Documentació (6,40% del total): Serveis de catalogacions i validacions, serveis
de conservació i neteja dels fons, i increment i manteniment de l’oferta de revistes,
documents i bases de dades.
•

Programes d’activitats (11,28% del total)
•
Activitats (5,61% del total): Programa de visites i tallers ordinaris, disseny i producció
d’activitats pròpies, i suport a la producció d’activitats en col·laboració.
•
Exposicions (5,67% del total): Transport i muntatge de l’exposició “Victor Papanek: la
política del disseny”, muntatge de les exposicions “Joaquim Capdevila” i “El millor disseny de
l’any”.

70

Museu del Disseny
de Barcelona

Memòria 2019

7.

EQUIP DEL MUSEU

Equips interns
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,
Comunicació
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
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Equips externs
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 producció
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
Folch Studio
Gabinet de premsa
Divina Huguet
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
Educadores dels Serveis Educatius
Fragment Serveis Culturals
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