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El passat 11 d'abril de 2012 és va celebrar un debat obert a tots els 
socis al qual es van convocar especialment els directors dels principals 
museus de Catalunya. Al debat, que va tenir lloc en espais del MNAC, hi 
van assistir més de trenta tècnics i directors de les principals institucions 
museístiques del país.  
A rel d'aquest debat i de les aportacions que s’hi van fer, l’AMC ha 
elaborat les següents valoracions i n'ha estret les següents 
consideracions, que recullen el sentir general dels seus membres. 

 
 

L'Associació de Museòlegs celebra que des del Govern de Catalunya s'impulsi una 
iniciativa global i planificada en matèria de museus, un sector que necessita avui 
polítiques institucionals valentes proposades des d'una mirada de país, i més en el 
marc de la profunda situació de crisi que pateixen actualment les administracions 
públiques i els museus que en depenen.  
 
En aquest sentit, l’AMC també celebra que sigui, en gran part, un Pla continuista en 
relació a l’anterior etapa, convençuts que els canvis polítics no han de comportar 
necessàriament revertir radicalment les polítiques precedents i que d'altra banda el 
què més cal al sector és estabilitat  i aposta ferma en fer dels museus instruments 
cabdals de l'estructuració cultural del país. 
 
També es valora molt positivament que el Pla es presenti com a bases, obertes al 
debat, i  pugui ser objecte d'anàlisi i de contrast, alhora que es facilita la participació  i 
el diàleg entre l'administració i el col·lectiu professional.  
 
És en aquest sentit constructiu que cal entendre les valoracions, aportacions i, 
sobretot, els dubtes que es plantegen a continuació i que hem volgut recollir; tot un 
seguit de opinions que es van exposar en el debat i que recullen el sentir general de la 
professió respecte les bases del nou Pla de Museus. 
 
El document es presenta organitzat per temes i en cadascun es recullen les 
apreciacions i, en molts casos, els dubtes que ha despertat el Pla entre els 
professionals de museus. Tanmateix, i com a cloenda del document, es llisten un 
seguit de preguntes que considerem bàsiques de resoldre per comprendre millor 
l'abast i la idoneïtat de moltes de les propostes del nou Pla. 
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Sobre aspectes generals, filosofia i eixos estratèg ics 
El nou Pla de Museus s'entén com una proposta inicial i oberta,  no definitiva, 
presentada en un únic document, més gràfic que textual, amb escàs relat de fons. Tal 
vegada per això molts conceptes s'expressen de manera ambigua o poc concreta, 
que acaben generant molts dubtes i interrogants i, alhora, afavoreixen diferents 
interpretacions.   
 

• Trobem a faltar un capítol inicial d’anàlisi qualit atiu de la situació actual  
dels museus a Catalunya, bàsic per bastir qualsevol discurs estratègic. Un pla 
com aquest requeriria més i millors indicadors, que no només reflecteixin 
aspectes quantitatius sinó també qualitatius 

 
• Els indicadors que s'utilitzen en el Pla fan referència a indicadors de consum 

cultural (recompte de visitants) i econòmics (ingressos i despeses), però 
trobem a faltar més aposta per indicadors qualitati us de gestió 
administrativa i mediambiental i d’avaluació de res ultats  que permetin 
valorar comparativament i més àmpliament les accions dels museus. Aquestes 
propostes d'avaluació haurien de servir d'exemple de bones pràctiques per 
aplicar a tots els museus de Catalunya.   

 
• Constatem que el document utilitza terminologia molt diversa i en alguns 

moments, amb una certa contradicció a nivell conceptual, es barregen idees 
amb noms propis d’institucions. Demanem que s'aclareixin conceptes i 
sobretot quin significat funcional es dòna a les di ferents terminologies i 
nocions estructurals del Pla (seccions, xarxes, sistemes, constel·lacions, 
museus vertebradors, centres de referència, centres associats...).  

 
• Creiem necessari incloure i determinar el paper que han d'adoptar les 

col·leccions (museus no registrats) i els centres d 'interpretació  en el Pla 
(que només s’esmenten a l’inici del document) així com altres institucions 
culturals vinculades al patrimoni. Reconeixem la dificultat d’encaixar els centres 
d'interpretació –per la seva quantitat i diversitat tipològica– però creiem 
necessari abordar aquesta realitat i fer-ho vinculant-los a una lògica museística. 
 

• Igualment cal concretar el paper del patrimoni arquitectònic  dins l’oferta 
museística, entès aquest com a espais museïtzats i/o visitables. En aquest 
sentit sobta la absència en la proposta de la Xarxa de Monuments de la 
Generalitat de Catalunya –avui vinculada al MHC. 

 
• De la globalitat del document se’n desprenen una sèrie d’orientacions de fons 

que contrasten amb la manca de compromisos pressupostaris, de suport 
tècnic i de coordinació de polítiques o estratègies  de gestió del Patrimoni 
Cultural per part de la Generalitat de Catalunya. En definitiva, una manca de 
vocació real de lideratge del sistema museístic del  país, a causa de la 
manca de mesures actives de foment, que són les que  han de garantir la 
viabilitat de les propostes sistèmiques de qualsevo l pla. Creiem que el Pla 
hauria de traspuar un protagonisme, un lideratge i un compromís més ferm i 
explícit de la Generalitat, no només en matèria de foment i suport econòmic, 
sinó a nivell organitzatiu, normatiu i prescriptiu.  
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El Pla insta a que els museus incrementin visitants; a que augmenti la ràtio 
d’autofinançament (incrementant ingressos, usuaris, serveis...) prioritzant la promoció, 
fomentant el turisme cultural, cercant mecenatge privat...); que racionalitzin despeses, 
simplifiquin i flexibilitzin estructures, evitin duplicitats... etc, etc. Per assolir aquests 
objectius, el Pla proposa impulsar la cooperació entre els museus per tal de posar en 
comú els recursos i generar estalvi i economies d’escala. 
 

• Ens semblen raonables aquests criteris i objectius, i més en la situació de crisi i 
retallades que patim, però ens generen preocupació, ja que aquestes 
recomanacions no es veuen acompanyades de compromis os de foment i 
suport fefaents i concrets per als museus. Per altra banda, l’absència de 
compromisos pressupostaris concrets contrasta amb la concreció d’un 
calendari d’actuació.  

 
• El Pla evidencia una visió excessivament turística i lúdica  dels museus. És 

cert que cal fer-los més atractius, però cal no oblidar que són equipaments 
patrimonials que conserven i gestionen uns fons que pertanyen a tot el país.  

 
• Estem segurs que un dels aspectes que correspon liderar a la Generalitat  és el 

de la coordinació i el foment de l’excel·lència en les àrees de treball pròpies 
del museu ; el cert és que en la proposta de Pla no es veuen estratègies clares 
en aquests sentit, especialment en els següents temes, que considerem 
cabdals:  

• Una aposta clara i propostes per al foment de la recerca i la 
innovació  aplicada al patrimoni i als museus, des d'una òptica 
transversal fomentant que aquesta es desenvolupi en totes les àrees 
de treball.  

• Una definició clara de la conservació  dels béns (principalment, la 
preventiva) com una funció primordial dels museus. El document, 
mentre defineix noves orientacions del CRBMC referides a 
restauració, obvia les polítiques de conservació preventiva, que són 
més econòmiques i sostenibles que les de restauració. 

• Propostes per desenvolupar línies de treball en relació a la 
documentació . Cal fer una aposta ferma per avançar cap a una 
base de dades única, un catàleg col·lectiu –en línia– dels museus de 
Catalunya, el qual s’ha de dotar dels instruments necessaris per al 
seu desenvolupament (procediments i criteris comuns), que 
garanteixin la recerca científica i la difusió del patrimoni cultural 
català.  

• No s’esmenta la necessitat que els museus elaborin programes i 
estratègies d’adquisicions , en coordinació amb les actuacions de 
la Generalitat de Catalunya i en relació als futurs fons nacionals i 
dipòsits nacionals, que si són esmentats en el Pla.   

 
• Ens preocupa també que les recomanacions del Pla  (més visitants, més 

ingressos, mecenatge privat...) es plantegin precisament en un moment de 
retallades que fa difícil als titulars dels centres  abordar-les . Difícilment 
podrem assolir aquests objectius amb menys personal, amb menys pressupost 
de funcionament, amb menys recursos per generar serveis, activitat i promoció, 
amb reducció d’horaris d’obertura al públic...., i amb menys recursos directes 
de les administracions, inclosa la Generalitat. És cert que el treball en xarxa 
que el Pla propugna ha de generar estalvi i noves dinàmiques més àgils i 
eficaces, però aquestes han de complementar-se amb accions decidides de 
foment i suport als centres i amb una reforma de l’actual llei de mecenatge. 

• Per altra banda, les noves dinàmiques de treball en xarxa, així com la 
necessitat de simplificar, racionalitzar i fer més sostenibles les estructures 
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museístiques del país, no ha de comportar la pèrdua de determinats 
estàndars de qualitat  assolits en els darrers anys, en el camp de la 
professionalització  dels centres, com per exemple, la necessitat d’un director 
titulat superior en cada museu registrat. 

 
Sobre les constel·lacions i les xarxes nacionals 
El Pla proposa quatre grans museus al voltant dels quals estructurar tot el sector, 
creant i liderant quatre grans xarxes nacionals. Respecte aquesta proposta es 
considera que: 

• Caldria definir clarament els criteris i requisits que han d’acomplir 
els museus per formar part de les constel·lacions i  les corresponents 
xarxes nacionals , com a centres de referència o associats, així com els drets i 
deures que han d’assumir per formar-ne part.  
En aquest sentit, constatem la poca concreció sobre el funcionament dels 
sistemes i les xarxes proposades i, per contra, la concreció en el llistat de 
centres que en podrien formar part. Entenem que està citat a tall d'exemple 
però creiem que el Pla, en aquesta primera fase, no hauria d'entrar en un detall 
que provoca mancances o exclusions i que facilita lectures massa interessades 
(molts museus del territori han valorat més el seu esment en el Pla que no el 
Pla en si). Sense entrar en aquesta qüestió, recomanem que el Pla se centri en 
el relat de les xarxes i desestimi –al menys en aquesta fase–, el detall dels 
possibles membres.  

 
• Entenem i valorem positivament que la proposta d’adscripció temàtica 
nacional dels museus no suposa jerarquia, ni prevalença, com també valorem 
positivament el respecte a l’autonomia i titularitat dels centres, la filosofia de no 
intervenció, la flexibilitat, el fet que un museu pugui estar a diverses xarxes 
temàtiques, etc. Però ens preocupa, insistim, que el Pla no contempli 
explícitament que la màxima institució de govern de l país pugui 
subministrar suport directe  –inclós l’econòmic– als centres, per tal de 
garantir i esperonar la creació i dinamització de les xarxes de cooperació que 
es proposen.    

 
• Constatem una lògica preocupació pel futur de la figura de les 
seccions de museus nacionals. Tot i que aplaudim la flexibilitat i l’ampliació 
de les xarxes temàtiques, amb diferents nivells de relació amb la capçalera 
central, també ens preocupa la pèrdua de suport directe als museus secció, tal 
com sembla que apunta el Pla. Per contra, la proposta de establir suport a 
partir de contractes programa no aclareix en quina mesura els museus 
implicats podran participar en la definició de les línies estratègiques de treball 
que han de marcar aquests contractes programa. 

 
• Més enllà dels deures i compromisos que els museus nacionals han de 
contractar amb els seus titulars (consorcis, Generalitat de Catalunya) i amb els 
museus de les xarxes, creiem que s’ha de garantir i respectar l’autonomia 
del museus nacionals , dels seus projectes estratègics, dels seus equips 
directius, per dur a terme la seva missió. L’autonomia de gestió i de projecte ha 
de ser un objectiu a assolir i preservar en tots els museus del país. 

 
• En conseqüència, també demanen que el Pla estableixi quins són els 
papers dels museus nacionals respecte a les xarxes temàtiques nacionals 
o com es relacionaran aquestes amb les xarxes terri torials . Cal que el pla 
defineixi quins serveis i recursos proporciona la capçalera nacional als centres i 
què cal que aportin aquests i com, i de quina manera els museus nacionals 
vertebraran i lideran les diferents xarxes, amb quins objectius i amb quins 
mitjans.  
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Sobre el futur Museu d'Història de Catalunya 
Com es sabut, el Pla aposta per un gran museu nacional “d’història”  que agrupi la 
història i l’arqueologia (integrant els actuals MAC i MHC), la ciència i tècnica 
(incorporant l’actual mNACTEC) i l’etnologia. 

• La proposta configura una gran institució, i genera dubtes sobre la seva 
sostenibilitat,  vista la complexitat que adquirirà el nou museu. D'altra banda, 
caldria aprofundir més sobre aspectes de funcionament futur d'aquesta nova 
institució que permetin aclarir molts dubtes que es plantegen sobre la seva 
futura gestió. Manca un estudi que demostri que per separat aquests museus 
nacionals serien menys sostenibles, això si, en el marc d’un sistema museístic 
comú català que garantís la coordinació d’activitats i serveis. 

 
• Per altra banda, hi ha un debat pendent , essencialment museològic, sobre si 

convé fusionar les disciplines esmentades en un sol  museu.  La futura 
agrupació de disciplines en un sol museu fan evident una orientació del discurs 
vers les ciències socials i considerem que es perd així la visió de ciència i 
tècnica. Manca una justificació científica, museològica, que avali aquesta 
confluència en un sol discurs. 
 

• Per últim cal fer notar l’aparent desequilibri del sistema, què agrupa tota 
l'arqueologia, la història, la ciència i tècnica, i l’ etnologia, en un sol museu 
i sistema, mentre disgrega l’art en dos museus i si stemes . Caldria 
reflexionar sobre si és coherent una agrupació tant decidida en un cas, i tan 
dispersa en l’altra.  

 
• És en aquest sentit que creiem important mantenir diferenciades les xarxes 

d'història, arqueologia, etnologia i ciència i tècn ica  vinculades al nou 
museu d'història. Creiem que seria poc sostenible i realment difícil de gestionar 
i dinamitzar una única xarxa. 

 
Sobre els Museus d'Art 
Pel que fa a les capçaleres nacionals de l’art, el document estableix dues 
constel·lacions, encapçalades pel MNAC i pel MACBA.  

• De forma prèvia, hem de dir que cal celebrar la inclusió del MACBA en la 
lògica museística del país , car per primera vegada és emmarcat dins el 
sistema museístic català. Igualment celebrem l'esforç per relacionar el sistema 
de museus amb els centres d'art i creació del territori, una opció que 
considerem molt necessària. Cal, però, clarificar quina orientació i singularitats 
tindrà l'orbita MACBA i com s'establiran les relacions amb els centres de 
creació i amb els museus d'art contemporani del territori.  

 
• Cal explicar millor el plantejament que l’art contemporani estigui present en 

els dos museus, de manera que el MNAC aixopluga els  museus  del territori 
que tenen fons i fan activitats de difusió d’art contemporani, i el MACBA lidera 
la nova xarxa de centres d’arts visuals , presentada recentment, i que inclou 
els principals centres territorials de producció artística. Pensem que cal debatre 
àmpliament aquesta dicotomia.  

 
 
 
 
 
Sobre el Museu Nacional de Ciències Naturals 
Referent a la constel·lació del Museu Nacional de Ciències Naturals , valorem 
correcte el seu abast disciplinar, però 
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• Trobem a faltar, dins del dibuix dels centres territorials del seu entorn, altres 
realitats existents,  a més dels museus registrats i els parcs naturals que si 
que s’hi inclouen, com per exemple, universitats i determinats centres 
d’investigació i  recerca que conserven col·leccions o el mateix Zoològic de 
Barcelona, per posar un exemple. 

 
Sobre les Xarxes Territorials i els Serveis d'Atenc ió Museística (SAMS) 
El nou Pla té vocació de consolidar i normalitzar a tot el territori les xarxes territorials, 
mitjançant els Serveis d’Atenció Museística (SAM). 

• Valorem molt positivament l’aposta del Pla per inte grar els museus del 
país en les respectives xarxes territorials  i aplaudim que hi hagi una relació 
directa entre xarxa i SAM en cada territori, de manera que siguin els SAM els 
encarregats de dinamitzar les xarxes i gestionar serveis compartits des de la 
proximitat. 

 
• El document explicita la creació de quatre xarxes territorials i, per contra,  

proposa la creació de set SAM. Entenem que, d’acord amb aquesta vinculació 
de xarxa territorial i SAM, cal pensar en la creació de set xarxes territorials       
–corresponents a les futures vegueries: Barcelona regió; Catalunya Central, 
Ponent, Pirineu, Girona, Camp de Tarragona, i Terres de l’Ebre–, i no les 
quatre –provincials– que de forma explícita marca el document del Pla. 
Suggerim que el Pla, de manera directa, proposi la creació de les set 
xarxes de d’un inici. 
 

• Caldria concretar els criteris i requisits que han d’acomplir els mus eus per 
formar part de les corresponents xarxes territorial s, així com els drets i 
deures que han d’assumir per formar-ne part. Definir clarament els vincles de 
treball conjunt i permetre optar-hi o no. 
 

• Creiem que caldria també tenir presents les xarxes temàtiques 
“voluntàries”  (autogestionades) que ja existeixen al país –museus del mar, de 
farmàcia, adoberies, tèxtils, patrimoni literari, etc... – i valorar com encaixar-les 
dins el sistema i fins i tot fomentar-les. Caldria valorar l’aposta per dues 
tipologies de xarxa de territori: les geogràfiques territorials i les temàtiques, 
entenent que l’una no hauria d’excloure l’altra. 

 
• Igualment, considerem que cal avaluar la singularitat de Barcelona i els 

seus centres museístics i valorar si és òptim incloure els museus de la ciutat 
dins una xarxa territorial. 

 
• Respecte a les xarxes territorials i a l’equilibri territorial dels museus, cal tenir 

en compte que el patrimoni –incloses les col·leccions mobles– estan arrelades 
al territori per raons històriques i patrimonials, més enllà d’estàndards 
poblacionals. Aquest “desequilibri” real i inevitable ha de ser corregit amb 
criteris d'eficàcia patrimonial i de rendibilitat social. Per això, cal dotar els 
diferents territoris de suport, equilibrat i adapta ts a cada realitat que 
possibiliti una gestió eficient el patrimoni . 

 
• Pel que fa als SAM i la seva funció, cal determinar quin ha de ser el model de 

suport que  ha de prestar el SAM a la seva xarxa territorial  i com es podran 
articular els SAM amb les xarxes temàtiques, nacionals o territorials. 

 
• D'altra banda, caldria fer aposta per resoldre i implementar els SAM de 

Girona i Barcelona,  pendents actualment, i reflexionar si seria viable cercar 
formules de concertació amb les Diputacions provincials, i especialment amb la 
Diputació de Barcelona. Si bé aquest és un problema d’arrel política, cal 
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resoldre’l a l’hora d’assegurar a futur l’atenció als museus de la província de 
Barcelona –d’altra banda, un territori on es concentra el major nombre de 
museus de caràcter local – en el qual fins la data la Diputació ve exercint bona 
part de les funcions d’un SAM. 

 
Sobre de la proposta de Col·lecció Nacional d'Art i  Dipòsits Nacionals 

• Considerem que cal aclarir exactament l’abast del concepte “Col·le cció 
Nacional d’Art”, així com determinar l’abast dels f ons nacionals i dels 
dipòsits nacionals , pel que fa a titularitat, dependència orgànica, vinculació 
amb els museus, etc. 

 
• També ens qüestionem perquè es parla d’una Col·lecció Nacional d’Art i en 

canvi, no es pensa en una Col·lecció Nacional d’Història . Existeixen béns 
mobles: fons arqueològics, etnològics i  històrics, susceptibles de formar part 
d’aquesta  col·lecció, independentment de la titularitat actual d’aquests béns.  

 
• En aquest punt volem reiterar la necessitat que es defineixin propostes i 

estratègies per fomentar programes i plans d'adquis icions de col·leccions 
en tots els museus de Catalunya.  

 
 
En darrer lloc, som conscients que, més enllà del diàleg amb el sector professional, el 
Pla de Museus ha de ser objecte d’acord i concertac ió amb la resta 
d’administracions catalanes , tenint en compte que la majoria dels titulars dels 
centres són ens locals. És evident que el Pla de Museus ha de formar part de l'Acord 
Nacional per la Cultura  que la Conselleria de Cultura ha proposat a les 
administracions i a les forces polítiques del país. Per tant, des de l’AMC instem a les 
administracions i els titulars de museus per que arribin a acords per coordinar accions, 
delimitar els marcs competencials respectius i impulsar les bases que proposa el Pla 
de Museus. 
 
 
 
 

AMC 
Barcelona, abril de 2011 
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A continuació, relacionem algunes qüestions i dubte s sobre el document de 
bases del nou Pla de Museus de Catalunya, sorgides durant la sessió de debat 
efectuada el dia 11 d’abril de 2012.  
 
Qüestions sobre el nou Museu d'Història de Cataluny a 

• Quins beneficis i avantatges, referits a gestió i referits a política patrimonial, 
comporta un sol museu nacional en lloc de tres o quatre?  

• Una gestió única  –un sol director en lloc de tres o quatre; una única estructura 
administrativa–  és el que fa el museu més sostenible econòmicament?  

• Es confirma que el nou Museu tindrà quatre xarxes temàtiques o s’agruparan 
també en una sola xarxa les actuals? 

• Es manté la proposta d’una seu principal emblemàtica i de nova planta, com 
proposava el Pla anterior, o serà una compactació i suma de les actuals seus 
existents?  

• La inauguració d’una seu el 2019, que significa? 
• La ciència i la tècnica, podrien càrrega científica, incloses en un discurs 

preeminent de ciències socials?  
• Quin paper hi jugarà l'etnologia? 
• L’art també és una manifestació social. Caldria considerar com procedir amb 

les creacions artístiques anteriors a l’any mil, exposades al MAC o al MHC?  
 
Qüestions sobre el MACBA, els centres d'art i els M useus d'art 

• L’art contemporani serà present en els dos museus, MACBA i MNAC?  
• El MNAC aixopluga els museus del territori que tenen fons i fan activitats de 

difusió d’art contemporani, i el MACBA lidera la nova xarxa de centres d’arts 
visuals, presentada recentment, que inclou els principals centres territorials de 
producció artística? 

• Per que uns i altres no són en una única constel·lació?  
• Com han de col·laborar en cada ciutat, el museu i el centre d’art respectiu?  
• En principi, el centre d’art produeix i no col·lecciona: llavors, on ingressa el fons 

que crea? Els nous centre d’art tindran vocació de col·leccionar?   
 
Qüestions sobre les xarxes territorials 

• El Pla avança que tots els museus registrats, de qualsevol titularitat 
(municipals, privats, diocesans...) podran formar part de les xarxes territorials.  
Però què passa amb els museus no registrats que tenen capacitat –personal 
tècnic, principalment– per treballar en xarxa? 

• Quin sentit té incloure, com fa el Pla, els museus nacionals com a tals, en les 
xarxes territorials? 

• Per què el Pla inclou els museus de la ciutat de Barcelona a la xarxa territorial 
de Barcelona? Haurien de ser una xarxa apart? 

 
Qüestions sobre la proposta de SAM 

• Es tracta de només de serveis en espècie?  
• Es tracta de compartir recursos –gestió conjunta d’activitats didàctiques, 

exposicions itinerants, adquisició compartida de bens i serveis o d’equipament– 
o d’anar més enllà?  

• Què passa amb els dipòsits arqueològics i els serveis de restauració? Qui dota 
de mitjans els SAM?    

 
Som conscients que només aclarint els dubtes esmentats, estarem en condicions de 
valorar de forma precisa moltes del les propostes de l’esmentat Pla. Per altra banda, 
ens declarem disposats a col·laborar-hi. 

        AMC   
                   Barcelona, abril de 2011 


