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1 SUMARI EXECUTIU 
 
 
El projecte de Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya  vol reflectir 
quina és la realitat i la situació actual d’aquestes institucions culturals a casa 
nostra. El projecte agafa els estudis dels anys 2006 (Monistrol 2006) i 2008 
(Rovira 2008) per fer-ne un de nou el 2009. 
 
L’objectiu general és comprovar primer de tot quina ha estat l’evolució en el 
darrer any, 2008-2009. A partir d’aquesta primera comparació establir els 
rànquings de quins museus han augmentat i quins han estat els que han perdut 
enllaços, tant en valors absoluts com en percentatge. Aquesta mida ens 
permetrà relacionar els resultats obtinguts amb els criteris i recomanacions de 
bones pràctiques professionals per a webmasters i administradors de web.  
 
Per poder valorar en la seva justa mida la situació de les  webs dels nostres 
museus cal establir la comparativa amb d’altres. Per aquesta raó el projecte ha 
creat tres grups de control: el grup de control més proper, vint museus 
d’Espanya; el següent en escala geogràfica, però altament importants, els 
quinze museus més importants d’Europa i finalment el tercer grup de control, 
els que tenen en la seva url el domini .museum. Les comparacions ens donen 
una perspectiva i situació real dels nostres vers aquests. Crec que ens obre 
una interessant sessió de reflexió. 
 
La comparativa del darrer any era la que més ens interessava, però sense 
oblidar les dels altres períodes possibles: 2006 - 2008 i 2006 - 2009 que 
aporten dades interessants i visualitzen esplèndidament l’augment tan 
significatiu en visibilitat del darrer any, superior al 200%. Però en xifres 
absolutes molt lluny encara d’Espanya i Europa.  
 
No obstant es veu que alguns museus, bàsicament els importants, estan força 
implicats en el desenvolupament i aplicació d’internet com a eina, no només de 
pura informació amb els ciutadans, sinó integrada com un servei essencial per 
al museu i per millorar el nombre de visites presencials. És un debat obert, i ha 
estat enriquidor que durant el projecte s’hagi publicat una entrevista a l’ex 
director del Metropolitan de Nova York, o el debat sobre el tancament del 
Museu Militar de Barcelona. És remarcable l’èxit d’alguns museus locals i 
comarcals que obtenen excel·lents resultats. 
 
Per acabar el sumari, comentar-vos que tal i com dic en les conclusions finals, 
crec que el projecte ha assolit els objectius que s’havia marcat. 
 
 
 
 
 



Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya 
 

6 
 

2 INTRODUCCIÓ. MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 
 
 
Aquest treball presenta els resultats d'una anàlisi exhaustiva de la visibilitat1 
dels llocs web de museus de Catalunya, les seves causes i les possibles bones 
pràctiques per aconseguir valors alts en aquest indicador. S'ha estudiat 
l'evolució de la visibilitat de tots els llocs web de museus de Catalunya entre els 
anys 2006 i 2009. Les dades han estat obtingudes majoritàriament de forma 
automàtica utilitzant una eina de tipus rastrejador o spider anomenat 
DigiDocSpider i desenvolupat pel Grup de Recerca DigiDoc. 
 
D'altra banda, s'han utilitzat tres grups de control, un dels principals museus 
d’Europa, un altre d’Espanya amb l’objectiu d’establir una comparativa de 
visibilitat i poder situar els resultats dels museus catalans en el context nacional 
i internacional. El tercer grup de control és el format pels museus amb millor 
rànquing amb domini web .museum. 
 
 
 
 
 
Els llocs web de museus analitzats són els següents: 
 
 
 
 
 

Llocs web de museus de Catalunya 

Museu (ordenació alfabètica) Adreça web 

Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer (Vilanova i la Geltrú) 

http://www.victorbalaguer.cat/ 
 

Catedral de Girona 

http://www.catedraldegirona.org/
visita/cat/tresor/principal/index.h

tml 
 

Centre d'Interpretació del Parc 
Güell 

http://www.bcn.cat/museuhistori
aciutat/ca/park_guell.html 

 

Fundació Dalí 
http://www.salvador-
dali.org/index.html 

 

Fundació Miró http://fundaciomiro-bcn.org/ 
 

Fundació Tàpies 
http://www.fundaciotapies.org/sit

e/spip.php?rubrique65 
 

                                                 
1 Conjunt d’indicadors que utilitza la cibermètria per establir càlculs d’impacte web relacionat 
amb el nombre i qualitat d’enllaços web (Aguillo, 2003) 
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L'Enrajolada Casa - Museu 
Santacana (Martorell) 

http://www.martorell.cat/ajmartor
ell/ca/arees-

municipals/cultura/museus/enraj
olada.html 

 

Museu Agrícola de Cambrils 
http://www.cambrils.org/mhc/ct/a

gricola.htm 
 

Museu Comarcal de l'Urgell http://www.museutarrega.com/ 
 

Museu d'Arqueologia de 
Catalunya 

http://www.mac.cat/ 
 

Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona 

http://www.macba.es/controller.
php 

 

Museu d'Art de Girona 
http://www.museuart.com/cat/in

dex.html 
 

Museu d'Art Jaume Morera 
(Lleida) 

http://www.paeria.es/mmorera/ 
 

Museu d'Art Modern de 
Tarragona 

http://www.altanet.org/MAMT/C
AT/mamt.htm 

 

Museu d'Història de Barcelona 

http://w3.bcn.es/V64/Home/V64
XMLHomeLinkPl/0,4468,335907

851_335943991_1,00.html 
 

Museu d'Història de Cambrils 
http://www.cambrils.org/mhc/ct/i

ndex.htm 
 

Museu d'Història de Catalunya http://www.mhcat.net/ 
 

Museu d'Història de Girona 
http://www.ajuntament.gi/museu

_ciutat/ 
 

Museu d'Història de Sabadell 
 

http://www.ajsabadell.net 
 

Museu de Badalona http://www.museubdn.es/ 
 

Museu de Cardedeu 
http://www.museudecardedeu.or

g/ 
 

Museu de Cervera 
http://www.museudecervera.cat/

start.htm 
 

Museu de Gavà 
http://www.patrimonigava.com/c

at/imgpcn/mg.asp 
 

Museu de Granollers http://www.museugranollers.org/ 
 

Museu de l'Empordà http://www.museuemporda.org/ 
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Museu de l'Institut Botànic de 
Barcelona 

http://www.institutbotanic.bcn.es
/ 
 

Museu de la Música 

http://w3.bcn.es/V62/Home/V62
XMLHomeLinkPl/0,4388,285254

511_285742177_1,00.html 
 

Museu de la Noguera 
http://www.museucn.com/catala/

index.htm 
 

Museu de la Pell d'Igualada 
http://www.igualada.cat/web/sec

cio2.php?Id=410 
 

Museu de la Pesca de Palamós 
http://www.museudelapesca.org

/web/ 
 

Museu de Montserrat 
http://www.museudemontserrat.

com/ 
 

Museu de Ripoll http://www.museuderipoll.org/ 
 

Museu de Terrassa 

http://www.ajterrassa.es/ajunta
ment/imcet/cultura/museus/mus

eudeterrassa/index.html 
 

Museu de Zoologia 
http://www.bcn.es/medciencies/

catala/museozoo.htm 
 

Museu del Cinema (Girona) 
http://www.museudelcinema.org

/ct/c1.html 
 

Museu del Futbol Club 
Barcelona 

http://www.fcbarcelona.com/web
/catala/club/club_avui/territori_b

arca/museu/museu.html 
 

Museu del Joguet de Catalunya http://www.mjc.cat/ 
 

Museu del Suro de Palafrugell http://www.museudelsuro.cat/ 
 

Museu del Vidre de Vimbodí 
http://www.vimbodi.altanet.org/

museudelvidre.php 
 

Museu Deu (Vendrell) 

http://www.elvendrell.net/Pagina
M1IndexLit.aspx?MWS_IdElem
=101014&MWS_Tip=Obj&MWS

_IDRCate=VIMusDe 
 

Museu Diocesà d'Urgell 
http://www.museudiocesaurgell.

org/home/cat/benvingut.htm 
 

Museu Diocesà de Tarragona 
http://museu.diocesa.arquebisba

ttarragona.cat/ 
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Museu Episcopal de Vic 
http://www.museuepiscopalvic.c

om/ 
 

Museu Etnològic del Montseny 
http://www.museuetnologicmont

seny.org/ 
 

Museu Frederic Marès 
http://www.museumares.bcn.es/i

ndex.htm 
 

Museu Geològic del Seminari de 
Barcelona 

http://www.bcn.es/medciencies/
mgsb/ 

 

Museu Marítim de Barcelona 
http://www.mmb.cat/default.asp

?idApartado=96&idIdioma=1 
 

Museu Molí Paperer de 
Capellades 

http://www.mmp-
capellades.net/catala/default.ht

m 
 

Museu Monestir de Pedralbes 

http://w3.bcn.es/V64/Home/V64
XMLHomeLinkPl/0,4468,335907

851_335943991_1,00.html 
 

Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou 

http://www.elmasnou.net/ambit.
php?id=6 

 

Museu Municipal de Tossa de 
Mar 

http://www.tossademar.com/mu
seu/home.htm 

 
Museu Municipal Josep Aragay 

(Breda) 
http://www.museuaragay.org/ 

 

Museu Municipal Vicenç Ros 
(Martorell) 

http://www.martorell.cat/ajmartor
ell/ca/arees-

municipals/cultura/museus/vince
nc-ros.html 

 

Museu Nacional d'Art de 
Catalunya 

http://www.mnac.cat/index.jsp?l
an=001 

 
Museu Nacional de la Ciència i 

la Tècnica de Catalunya 
http://www.mnactec.cat/ 

 

Museu Pau Casals 
http://www.paucasals.org/ca/MU

SEU-historia-i-missio/ 
 

Museu Picasso 

http://w3.bcn.es/V66/Home/V66
XMLHomeLinkPl/0,4589,417470

534_417617303,00.html 
 

Museu Salvador Vilaseca 
(Reus) 

http://museus.reus.net/msv/ 
 

Museu Tèxtil i d'Indumentària 

http://www.dhub-
bcn.cat/ca/museus/museu-textil-

i-dindumentaria 
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Museu Torre Balldovina http://www.minorisa.es/mtbsc/ 
 

Museu-Arxiu Municipal de 
Calella 

http://www.calella.cat/atencio_al
_ciutada/equipaments/Culturals/
Museu_Arxiu_Municipal_de_Cal
ella_Josep_M._Codina_i_Bague

_ 
 

 
Taula 1. Llistat dels museus analitzats. Elaboració pròpia. 

 
 
 
La motivació principal per fer aquest projecte ha estat un interès personal pels 
museus en concret i, per les institucions culturals en general. La meva 
trajectòria professional més recent està vinculada a la docència i a la recerca 
en el camp de la usabilitat, l’accessibilitat i l’arquitectura de la informació en 
llocs web de l’Administració pública. D’aquí que el projecte de museus em 
seduís de forma immediata. 
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3 ABAST I OBJECTIUS 
 
Per a l’elaboració d’aquest treball s’han recollit les dades sobre la visibilitat dels 
llocs de museus durant els mesos de març i abril del 2009. La informació ha 
estat obtinguda dels cercadors Google i Yahoo. 
 
Aquestes dades han estat analitzades des de dues perspectives: 
 

• Perspectiva comparativa . S’han estudiat les dades dels llocs web dels 
museus de Catalunya en relació a una mostra representativa dels 
museus d’Espanya, d’Europa i dels millors llocs web amb domini de tipus 
.museum 

  
• Perspectiva evolutiva . S’han analitzat les dades obtingudes en l’any 

2009 amb les dades publicades en estudis previs sobre els mateixos 
llocs web publicats en els anys 2006 i 2008 que estan disponibles en els 
següents documents. 

 
- Ricard Monistrol, Cristòfol Rovira, Lluis Codina.  Sitios Web de 

museos de Cataluña: Análisis y propuesta de evaluación  [on line]. 
"Hipertext.net", núm. 4, 2006.  

 
- Cristòfol Rovira. Visibilitat dels llocs webs culturals de Catalunya. I 

Jornada Difusió Cultural i World Wide Web, 9 octubre 2008. 
http://eprints.rclis.org/16352/1/jornades_ub_2008.pdf 

 
 

3.1 Finalitat 

 
La principal finalitat del projecte és analitzar i avaluar el nivell de visibilitat dels 
llocs web de museus de Catalunya entre els anys 2006 i 2009. D'altra banda, 
s’han analitzat les dades de l'any 2009 en relació a tres grups de control, un de 
museus d’Espanya, un altre format pels principals museus d’Europa i el tercer 
per museus amb domini .museum. També s’han deduït les bones pràctiques 
que un webmaster hauria de realitzar per tal d’obtenir valors alts en visibilitat. 
 
 

3.2 Definició 

 
La visibilitat és el nombre d’enllaços que rep un lloc web i dóna una idea del 
impacte del lloc web a Internet (Bray, 1996; Aguillo, 2000; Berrocal 2003). Els 
enllaços que rep un lloc web s'anomenen enllaços entrants, o backlinks en 
anglès. 
 
En alguns casos, per calcular la visibilitat es comptabilitzen els enllaços 
entrants que apunten a totes les pàgines del lloc web, però en d’altres ocasions 
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només es consideren aquells enllaços que apunten a la pàgina inicial. D’altra 
banda, a vegades es consideren tots els enllaços entrants i d’altres només els 
que provenen de pàgines externes i per tant s’eliminen els auto enllaços. 
 
La visibilitat està fortament relacionada amb un altre indicador cibermètric de 
gran importància, el factor d'impacte web (Rodríguez i Gairín, 1997; Ingwersen, 
1998). El factor d'impacte web intenta reproduir en la web el clàssic factor 
d'impacte d’una publicació científica i es calcula dividint el nombre de enllaços 
entrants que apunten a alguna pàgina del lloc web pel nombre total de pàgines 
d’aquest lloc web. Alguns autors també en el factor d'impacte eliminen els auto 
enllaços. 
 
En aquest treball s'utilitzarà l’indicador de la visibilitat considerant els enllaços 
externs que apuntin a la pàgina inicial del lloc web analitzat. Pensem que 
d’aquesta forma es podran comparar de manera més equitativa llocs web grans 
i petits. 
 

3.3 Abast 

 
L'abast de l'estudi que presentem pretén ser exhaustiu de tots els museus de 
Catalunya amb lloc web. Tanmateix, en les anàlisi evolutives, per tal d’unificar 
l’estudi amb els realitzats en els anys 2006 i 2008 ha estat necessari acotar 
l'anàlisi a seixanta-un llocs web de museus que representen el 95% del total de 
llocs web de museus de Catalunya disponibles en la xarxa en el moment de fer 
aquest estudi. 
 

3.4 Objectius 

 
Els principals objectius d'aquest treball són els següents: 
 

� Identificar totes les webs de museus de Catalunya. 
� Elaborar rànquings de la visibilitat de les webs de museus de Catalunya 

en l'any 2009. 
� Comparar el rànquing del 2009 amb els rànquings del 2008 i del 2006. 

- Identificar les webs que han guanyat més visibilitat en relació als 
anys 2006 i 2008. 

- Identificar les webs que han perdut més visibilitat en relació als 
anys 2006 i 2008. 

� Comparar les dades de l'any 2009 amb els grups de control de museus 
d’Espanya, d’Europa i domini .museum. 

� Identificar els principals motius d'haver obtingut valors alts en visibilitat i 
deduir-ne un catàleg de bones pràctiques adaptat a les característiques 
d'aquest tipus de llocs web. 

 
 



Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya 
 

13 
 

3.5 Criteris d’èxit 

 
Els principals criteris d'èxit són els següents: 

 
� Identificar les bones pràctiques que puguin ajudar a millorar la visibilitat 

de llocs web de museus. 
� Obtenir dades fiables de la visibilitat que permetin elaborar rànquings 

ajustats a la realitat de la web. 
� Confirmar el gran pes dels enllaços externs en el càlcul del PageRank i 

de WebRank. 
� Detectar possibles millores per a l'aplicatiu de tipus spider utilitzat per a 

la recollida i l'anàlisi de dades. 
 
 

3.6 Escenaris i riscos 

 
Els principals riscos en el desenvolupament d'aquest estudi són: 
 

� Dades fiables . Les dades s'obtindran del cercadors i per tant s'assumeix 
el risc de que els cercadors no proporcionin dades fiables. 

� Dades no disponibles.  També s'assumeix el risc de que els llocs web 
estudiats permetin ser analitzats per eines de tipus spider. 

� Dades errònies . Tan en la fase d'obtenció de dades con en la de la 
seva anàlisi s'assumeix un risc de cometre errors que caldrà minimitzar 
realitzant de forma curosa cada una de les fases de l'estudi. 

 
 

4 ANTECEDENTS 
 
Com he indicat anteriorment, el treball presenta els resultats de l’estudi i 
l’anàlisi de visibilitat de 61 llocs web de museus de Catalunya realitzat el març 
de 2009. Prèviament el Grup de recerca DigiDoc de la Universitat Pompeu 
Fabra va realitzar un estudi més ampli sobre els llocs web de museus de 
Catalunya l’any 2006 (Monistrol, 2006) i de l’any 2008 (Rovira, 2008). Tal com 
s’ha indicat, s’utilitzaran les dades d’aquests estudis previs per tal d’estudiar 
l’evolució de la visibilitat entre 2006 i 2009. 
 
Un dels resultats més significatius d’aquests estudis previs (Rovira 2008) és 
que la visibilitat mitjana dels museus de Catalunya van augmentar un 8,6% 
entre 2006 i 2008. 
 
El present treball, centrat exclusivament en la visibilitat, compara els resultats 
obtinguts en l’anàlisi recent del 2009 i estableix la comparativa amb els 
resultats obtinguts el 2008 i el 2006. Estableix els rànquings de visibilitat del 
2009 fent comparacions amb el 2008 i després amb el 2006, i comprovant si 
l’evolució detectada entre el 2006 i el 2008 es manté en el 2009. 
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Afegeix respecte als anteriors estudis la perspectiva comparativa, analitzant les 
dades del 2009 en relació amb tres grups de control, un de museus espanyols 
(grup de control d’Espanya), un altre de museus europeus (grup de control 
d’Europa) i el tercer de museus amb domini .museum (grup de control 
.museum) 
 
 

5 FASE DE DEFINICIÓ 
 
 

5.1 Anàlisi del context 

 
Diu en una recent entrevista2 Phillipe de Montebello, ex director del 
Metropolitan de Nova York que “internet ens obligarà a reinventar els museus”. 
És el mitjà de comunicació de les noves generacions, un nou llenguatge que 
obliga totes les institucions, en especial l’educativa, i que té en els museus una 
enorme possibilitat ,doncs internet permet contemplar determinades obres d’art 
des de casa o des de qualsevol lloc amb l’únic element necessari d’un 
ordinador amb connexió en línia. Montebello creu que la nova tecnologia ajuda, 
afegeix, inspira la visita física i personal, però no la substitueix. Probablement 
té raó i els museus en general estan adaptant les seves webs així com els 
serveis que ofereixen. Un bon exemple és la iniciativa del Consell d’Europa, la 
Nit dels museus, obertura nocturna gratuïta amb diverses activitats, celebrada 
el 9 de maig passat a quaranta països que, per exemple, a la ciutat de 
Barcelona va congregar més de setanta-quatre mil visitants. 
 
Òbviament hi ha moltes opcions tecnològiques disponibles, Sara Monaci,3 
directora del Museu del Cinema de Torí, creu altament interessant les 
aplicacions pel telèfon mòbil i PDA, així com la possibilitat de realitzar 
recreacions virtuals i accedir a més informació sobre les obres a través de nous 
formats videogràfics, sonors i multimèdia. És imprescindible citar també a 
Bellido (2001) que enumera les avantatges que reporta als museus la seva 
presència a la xarxa. Com a exemple, la possibilitat de consultar la informació 
del museu des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, o la capacitat del propi 
museu d’actualitzar els seus continguts sense dependre d’empreses gràfiques 
(fullets, catàlegs, etc.) reporten tota una sèrie d’avantatges als mateixos, i 
sense tenir en compte l’enorme capacitat de múltiples recursos multimèdia 
(text, imatges i so) que poden posar a disposició dels usuaris de tot el món. 
 
 

Internet ens obligarà a reinventar els museus 
 
 

                                                 
2  Lavanguardia.es, 16 de març de 2009. Veure text complet en els annexos. 
3  Conferència e-week, Universitat de Vic, novembre de 2007 
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Les webs dels museus de Catalunya en aquesta tessitura estan agafant cada 
cop més protagonisme gràcies a les millores que s’han introduït en els últims 
anys tan en el seu disseny, com en els serveis que ofereixen. 
 
Atenent la bona circumstància existent d’uns estudis previs, considero de gran 
interès comprovar un any després quina ha estat la millora en els resultats, si 
és que n’hi ha hagut, així com poder avaluar un període una mica més llarg, per 
això la comparativa 2006-2009 ens aporta una visió en perspectiva. 
 
Determinar si les millores en disseny i serveis es concreten també en millores 
en visibilitat és potser la part més rellevant de l’estudi. 
Malgrat els esforços i les millores resta encara molta feina per fer. Hi ha 
museus que no tenen una web pròpia (un domini propi), n’hi ha que tota la web 
és només una pàgina a títol informatiu sobre horaris, adreça o com arribar-hi. 
 
 
Glòria Munilla4 resumeix la situació a Catalunya: 
 
 
 

• A Catalunya, la situació és molt poc homogènia . Existeix una gran quantitat 
de museus (generalment de dimensions petites) que encara no disposen de  
web autònoma ni cap mena d’informació a Internet.  

• Altres museus proporcionen les seves dades bàsiques en directoris generals o 
en el web de l’Ajuntament del seu municipi. 

• Finalment, ens trobem ja amb una certa quantitat de museus que disposen de 
web autònoma. Tanmateix, no totes segueixen la mateixa pauta a nivell 
conceptual i d’estructuració de continguts. 

• En general, les TIC no s’inclouen entre les principals prioritats de les àrees de 
cultura de les institucions patrimonials i dels museus en particular i, per tant, ha 
existit sempre una manca de recursos econòmics i humans  per engegar 
aquesta mena d’actuacions. 

• Existeix una manca de cultura digital generalitzada entre gran part del sector 
professional, que veu Internet com una amenaça i una competència  a la visita 
presencial a la institució. 

• Els continguts als webs de museus sempre s’han vist com una rèplica del que 
el museu oferia a la presencialitat  i el web s’ha concebut com un suport més 
de difusió. 

• El model típic que trobem als webs dels nostres museus és el de portals tipus 
fulletó electrònic  que mostren els serveis i horaris del museu i una breu 
ressenya del contingut de les seves col·leccions. 

• A casa nostra la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació 
en el sector del Patrimoni ha seguit un procés lent  per diversos factors. 

• Tanmateix, existeixen algunes iniciatives puntuals  o bé vinculades als grans 
equipaments museístics o bé com a resultat de la iniciativa personal d’alguns 
treballadors, que han estat innovadores en aquest àmbit.  

 
 
 
Els museus són notícia repetidament en els mitjans de comunicació, com hem 
vist, per iniciatives innovadores en tecnologia o per activitats culturals com la de 
les nits al museu o com per grans i importants exposicions com la de Sorolla a 

                                                 
4  1ª Jornada sobre Difusió Cultural i WWW. Facultat de BiD, (UB) 9 octubre de 2008 
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la ciutat de Barcelona. La capital catalana també viu aquests dies el tancament 
del Museu Militar del Castell de Montjuic, per alguns especialistes un desastre i 
una pèrdua del patrimoni de la ciutat; per altres, un pas endavant per a un nou 
projecte museístic de futur. A Madrid, el Centre d’Art Princesa Sofia ha reobert 
les portes després d’una àmplia reforma trencant el concepte tradicional 
d’exposició cronològica per una nova forma més als interessos dels visitants. 
Sigui com sigui, els museus són notícia. 
 
 

5.2 Els museus a Internet 

 
Hem vist doncs com internet, per alguns, farà reinventar els museus i per altres 
és, en canvi, una amenaça i una competència. La polèmica és servida. 
 
A continuació podeu consultar les taules 2 i 3 elaborades pel Ministeri de 
Cultura sobre infraestructures i equipaments web per Comunitat Autònoma. 
Corresponen a l’any 2006, són les dades més recents disponibles a la web del 
Ministeri. La taula 2 reflecteix els objectius de la web dels museus. Destaca 
Catalunya amb el major nombre de museus amb pàgina web (99 sobre 102). 
Es pot observar que bàsicament la web s’utilitza majoritàriament com a 
instrument de comunicació i per facilitar la informació bàsica del museu. Les 
dades, en la meva opinió, certifiquen el que la Glòria Munilla escrivia sobre 
Catalunya lleugerament agreujades pel que respecte a Espanya. 
 
 

Museus d’Espanya: infraestructures i usos web 

COMUNITATS 
AUTÒNOMES Total 

Amb 
pàgina 

web 

Activitat 
educativa 

Comunicació 
amb el 
visitant 

Comunicació 
del visitant 

amb el 
museu 

Investigació 
científica 

Informació 
bàsica 

Serveis 
on-line 

Andalusia 145 102 20 43 25 15 67 21 

Aragó 62 38 6 15 11 3 34 8 

Astúries 36 23 5 13 9 5 17 3 

Balears 66 32  1   3  

Canàries 55 29 11 14 8 4 23 6 

Cantàbria 12 8 1 3 2 2 7 1 

Castella i Lleó 172 75 18 30 21 6 52 9 

Castella-La 
Manxa 131 38 11 13 10 2 28 4 

Catalunya 102 99       

Comunitat 
Valenciana 

163 65 18 36 26 12 55 12 

Extremadura 47 26 6 8 4  12  

Galícia 67 36 4 8 3 1 27 1 
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Madrid 102 78 19 35 15 10 58 10 

Múrcia 71 44 4 14 12 3 25 2 

Navarra 26 14 4 7 5  12 1 

País Basc 69 54 20 39 26 7 50 16 

Rioja 8 3  2 1  3 1 

Ceuta 3 2     1  

Melilla 6 2 1 1 1 2 2 1 

TOTAL 1.343 768 148 282 179 72 476 96 

 
Taula 2. Museus segons disponibilitat i objectius de la pàgina web per comunitats autònomes. 

Font: Ministeri de Cultura, 2006. 
 
 
 
A la taula 3 es pot veure el nombre de llocs web allotjats en servidors propis, 
realment són xifres molt baixes; així com el nombre de connexió a portals 
especialitzats de museus i els usos habituals que es donen a la web: la visita 
virtual i l’inventari dels fons museístics.  
Les dades demostren que és necessària una millora urgent. Per utilitzar un 
terme acadèmic d’avaluació: necessita millorar. 
 
 
 

Museus d’Espanya: infraestructures i connexió a por tals web 
especialitzats 

COMUNITATS 
AUTÒNOMES Total Amb pàgina 

web 
En servidor 

propi Un Més d’un Visita virtual Inventari de 
fons 

Andalusia 145 102 27 22 14 39 22 

Aragó 62 38 9 3 4 7 6 

Astúries 36 23 5 8 5 9 6 

Balears 66 32 10 2 4 4 1 

Canàries 55 29 4 7 2 6 1 

Cantàbria 12 8  5  4  

Castella i 
Lleó 172 75 23 8 5 17 11 

Castella-La 
Manxa 

131 38 13 5 1 10 5 

Catalunya 102 99  92    

Comunitat 
Valenciana 163 65 17 10 5 21 7 

Extremadura 47 26 4 5 2 6  

Galícia 67 36 9 22 4 7 5 
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Madrid 102 78 31 14 5 30 17 

Múrcia 71 44 8 12 3 11 1 

Navarra 26 14 6 1 4 1 2 

País Basc 69 54 9 3 8 20 8 

Rioja 8 3 1 2    

Ceuta 3 2 1     

Melilla 6 2 2  1 1 1 

TOTAL 1.343 768 179 221 67 193 93 

 
Taula 3. Característiques de la pàgina web per comunitats autònomes. Font: Ministeri de 

Cultura, 2006. 
 
 
 
 
 
 

Museus d’Espanya amb web 

Tipologia Amb pàgina 
web % 

Arqueològic 

Art contemporani 

Arts decoratives 

Belles arts 

Casa-Museu 

Ciència i tecnologia 

Ciències naturals 

De lloc 

Especialitzat 

Etnogràfic i antropològic 

General 

Història 

Altres 

51,2 

67,9 

63,0 

44,8 

62,7 

89,2 

68,6 

66,0 

68,5 

42,5 

65,6 

56,3 

61,5 

 
Taula 4. Percentatge per tipologia de museus d’Espanya amb pàgina web. Font: 

Ministeri de Cultura, 2006. 
 
 
 
 
S’observa clarament en la taula 4, que els museus de ciència i tecnologia són 
els que més estan a Internet, gairebé en un 90%. De fet, van ser els primers en 
introduir serveis web i mantenen un considerable avantatge respecte a la resta. 
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5.3 Criteris d’èxit 

 
Els criteris d’èxit que s’han considerat són el següents: 
 

 
� Trobar dades que puguin ajudar a millorar la visibi litat de llocs web . 

Convençuts que l’anàlisi aportarà dades aplicables a la millora de la 
visibilitat dels llocs web de museus, doncs amb els resultats, i coneixent 
els mecanismes de funcionament dels cercadors, es poden aplicar 
polítiques de millora de resultats, identificar bones pràctiques tant pels 
que han obtingut bons resultats o els que  han millorat com, sobretot, per 
als que han de millorar o han perdut visibilitat.  

 
� Rànquings ajustats a la realitat. Un dels criteris d'èxit serà que els 

rànquings elaborats s'ajustin a la realitat de la web. Tal com indiquem en 
l'apartat de riscos, les dades sobre la visibilitat s'obtindran dels 
cercadors i per tant s'assumeix el risc de que els cercadors no ofereixen 
informació fiable. Un dels criteris d'èxit serà precisament aconseguir 
minimitzar aquest risc. 

 
� PageRank i WebRank . Malgrat que el treball està centrat en l’aspecte 

de la visibilitat utilitzant l’indicador del nombre d’enllaços externs que rep 
una web, l’aplicatiu també obté les dades de PageRank de Google i del 
WebRank de Yahoo. Uns dels elements clau per a l’obtenció per part 
dels cercadors d’aquest valor és, precisament, el dels enllaços externs. 
Crec que amb l’anàlisi es poden obtenir dades que confirmin el gran pes 
que tenen els enllaços rebuts en el càlcul del valor de PageRank 
(Google) i de WebRank (Yahoo). 

 
� Millorar, si s’escau, l'aplicació spider utilitzada . Amb l’anàlisi es 

podran detectar possibles disfuncions o mal funcionament de l’aplicatiu i 
per tant, implementar les correccions necessàries per a la millora. 

 
 

Les fases d’avaluació i seguiment han de determinar si s’assoleixen els criteris 
d’èxit o no. 
 
 

5.4 Escenaris i riscos 

 
L’escenari ideal és aquell en què s’aconsegueixen assolir el màxim possible 
dels criteris d’èxit, no obstant cal tenir present els riscos existents, que he 
definit com els següents: 
 

� Dades fiables . Degut a que les dades sobre la visibilitat s'obtindran dels 
cercadors i en especial del nombre de resultats en fer una cerca, un dels 
principals riscos es que els cercadors no ofereixen informació fiable. Per 
minimitzar aquest risc s'han obtingut dades tan de Google con de Yahoo 
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� Dades no disponibles . Un segon risc del treball és la impossibilitat 
d'obtenir dades de determinats llocs web degut a que tinguin sistemes 
de protecció davant la visita de spiders o rastrejadors. Si es detectés 
algun lloc web que no fos possible analitzar per aquest motiu es 
demanaria autorització als responsables per tal de realitzar l’anàlisi. 

 
� Dades errònies per deficiències i errors de l’aplic ació.  No hem de 

descartar que deficiències de l’aplicació o un mal ús per part de 
l’investigador ens aportin resultats erronis. 

 
� Dades errònies en l’anàlisi i la interpretació de l es dades . Relacionat 

amb l’anterior, els errors en l’anàlisi, sobretot en l’elaboració i 
interpretació dels informes generats per l’aplicació per part de 
l’investigador aportin resultats erronis. Per tal de minimitzar l’impacte 
dels riscos i possibles errors s’estableix en el projecte la fase d’avaluació 
i seguiment. L’objectiu del qual és vetllar per l’obtenció de bons resultats 
i detectar els errors o deficiències. 

 
 

5.5 Anàlisi DAFO 

 

5.5.1 Punts forts 
 

• El projecte és continuació de treballs realitzats anteriorment. 
• El projecte s’emmarca dins de l’experiència i recursos d’un grup de 

recerca consolidat. 
• Existència de projectes semblants realitzats que han demostrat el seu 

èxit. 
 

5.5.2 Punts febles 
 

• Manca d’experiència de l’investigador en la gestió i elaboració de dades. 
 
 

5.5.3 Oportunitats 
 

• Internet està canviant la forma de consultar els recursos culturals 
per part dels ciutadans i es converteix en l’eina més essencial de 
comunicació. 

 
• Moment social i cultural idoni per als museus, hi ha un moviment 

de canvi, de reforma, d’adaptar-se a noves exigències i a nous 
conceptes museístics. 
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5.5.4 Amenaces 
 

• Els canvis tecnològics són sempre imprevisibles. 
• Reticències per part de sectors importants de professionals als 

nous conceptes i a internet. 
 
 

6 FASE D’ANÀLISI 
 
 

6.1 Metodologia 

 

6.1.1 Obtenció de dades 
 
Per l'obtenció de dades es realitza una anàlisi quantitativa dels llocs web dels 
museus de Catalunya mitjançant l’aplicatiu informàtic DigiDocSpider, citat 
anteriorment i que més endavant es descriurà amb més detall. 
 
Les dades que utilitzarem per l’estudi són les obtingudes principalment del 
cercador de Yahoo, concretament els enllaços externs que reben els llocs web 
analitzats. És un valor que els cercadors tenen en compte per al 
posicionament, per tant, és un element estratègic en el màrqueting i difusió per 
les institucions culturals. Cal aconseguir enllaços externs perquè la institució 
museística sigui més visitada virtualment i de retruc també físicament. 
 

6.1.2 Elaboració de les dades 
 
Les dades seran sotmeses a una anàlisi estadística descriptiva per tal d'obtenir 
mitjanes i en algun cas coeficients de correlació. L'anàlisi de les dades ens 
permetrà elaborar els rànquings de visibilitat que mostrarà quins són els millors 
i pitjors webs de museus de Catalunya en aquest aspecte. 
 

6.1.3 Interpretació dels resultats 
 
Un cop elaborats els rànquings s'observarà amb profunditat els millors i pitjors 
casos en visibilitat per tal de detectar-ne els motius i poder elaborar un catàleg 
de bones pràctiques que incloguin els elements per obtenir bones puntuacions i 
evitin els motius per obtenir valors baixos. 
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6.2 Objecte d’estudi 

 

6.2.1 Llocs web de museus de Catalunya 
 
L’estudi ha estat exhaustiu fins on s’ha pogut arribar. S’han analitzat 71 llocs 
web de museus durant el mes de març de 2009. L’enquesta del Ministeri de 
Cultura del 2006 revela que del 102 museus que la van respondre, 99 diuen 
que disposen de pàgina web. Una vegada feta la revisió exhaustiva d’aquestes 
webs, l’anàlisi s’ha fet sobre 71 webs després de descartar-ne algunes per 
diversos errors. Igualment en els anàlisi fets en el 2006 (Monistrol, 2006) i el 
2008 (Rovira, 2008) es va analitzar un total de 68 museus, després de 
constatar que dels 93 museus detectats en el seu moment amb web, no era 
possible realitzar l’anàlisi en 25 d’ells pels motius que s’expliciten a la taula 
següent: 
 

Tipus d’incidències Nombre 
d’incidències 

Sense web 13 
Registre repetit 1 
Enllaços trencats 3 
Aplicacions Java o Flash 6 
Bloqueig del servidor 2 
Total no analitzable 25 

 
Taula 5. Incidències estudi any 2006. Font: Monistrol (2006) 

 
 
El nombre i característiques de les incidències ha estat pràcticament idèntic, en 
la revisió dels llistats dels tres anys van constatar que no hi havia coincidència 
exacte; per exemple, el museu Can Papiol de Vilanova i la Geltrú està tancat 
per reformes des de fa un parell d’anys, o, el de Banyoles la web diu que està 
en període de proves des de fa uns mesos. 
 
Finalment en les anàlisi evolutives s'han estudiat un total de 61 museus5 que 
estaven presents en els tres moments en què es van obtenir dades: 2006, 2008 
i 2009. 
 
 

6.2.2 Grup de control Espanya 
 
Per a la selecció de grup de control de museus d’Espanya es van triar 
aleatòriament vint museus de la base de dades del Ministeri de Cultura 
(Directorio de museos de España). L’objectiu era aconseguir un grup prou 
heterogeni i alhora representatiu per tipologia museística, per titularitat, per 
grandària i per comunitat autònoma. Es considera la millor opció doncs 

                                                 
5  Consulteu la relació en la introducció, taula 1. 
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disposem gairebé de la totalitat de museus amb web catalanes i per tant, 
heterogeneïtat en grandària, tipologia i titularitat. 
 
S’ha limitat a vint museus considerant que era una proporció adequada 1/3 
(32%) respecte als 61 museus catalans analitzats. En la taula 8 trobareu la 
relació dels vint museus analitzats. 
 
 
 

Comunitat 
Autònoma 

Nombre de 
museus 

Andalusia 

Astúries 

Canàries 

Cantabria 

2 

1 

1 

1 

Castella-La Manxa 1 

Castella-Lleó 

Extremadura 

2 

1 

Galícia 

Illes Balears 

2 

1 

Madrid 

Múrcia 

Navarra 

2 

1 

1 

País Basc 2 

Comunitat Valenciana 2 

 
Taula 6. Distribució del grup de control d’Espanya per Comunitat Autònoma. Elaboració pròpia. 
 
 
 

Tipologia 
Nombre de 
museus 

Arqueològic 3 

Belles Arts 3 

Ciència i tecnologia 2 

Art contemporani 2 

Història 1 

Etnografia i antropologia 3 

Casa-Museu 2 

Ciències naturals 1 

Especialitzat 3 

 
Taula 7. Distribució del grup de control d’Espanya per tipologia. Elaboració pròpia. 

 
 

Museus Espanya 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 

Museo Nacional del Prado (Madrid) 

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (Conca) 

Museo de Bellas Artes (València) 
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Museo Arqueológico   Etnológico (Còrdova) 

Museo Sefardí (Toledo) 

Museo de la Siderurgia (Langreo - Astúrias)  

Real Cartuja (Valldemossa- Mallorca) 

Museo del Calzado (Elda – Alacant) 

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela) 

Museo del Mar de Galicia (Vigo) 

Museo de Arte Sacro (Jerez de los Caballeros – Badajoz) 

Museo Guggenheim (Bilbao) 

Museo Canario (Las Palmas) 

Museo Interactivo de la Música (Málaga) 

Museo de Altamira (Santillana del Mar – Cantabria) 

Museo de Navarra (Pamplona) 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León  (Lleó)  

Museo de la Ciencia y el Agua (Múrcia) 

Museo Chillida-Leku (Hernani-Guipuzkoa) 

 
Taula 8. Llistat dels museus del grup de control Espanya analitzats. Elaboració pròpia 

 
 

6.2.3 Grup de control Europa 
 
Pel grup de control europeu s’han escollit els quinze principals i més importants 
museus d’Europa independentment de la tipologia i titularitat. S’ha limitat a 
quinze considerant que era una proporció adequada de ¼ (25%) respecte als 
61 museus catalans analitzats. En la taula següent els museus seleccionats. 
 
En aquest cas s'han seleccionat els millors museus per tal de tenir un grup de 
control amb les grans institucions museístiques europees i poder comparar 
l'estat actual dels llocs de museus catalans amb les webs dels millors museus 
d'Europa. 
 
 
 

Museus d’Europa 

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of 
Germany (Bonn) 

Fitzwilliam Museum (Cambridge, UK) 

Kunsthistorisches Museum Vienna 

Musèe du Château de Versailles 

Musée du Louvre (Paris) 

Musée Rodin (Paris) 
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Museum het Rembrandthuis (Amsterdam) 

National Gallery (Londres) 

National Museum of Denmark (Copenhague) 

National Portrait Gallery (Londres) 

Rijksmuseum Amsterdam 

Royal Academy of Arts (Londres) 

State Hermitage Museum (St. Petersburg, Rússia) 

Tate Online (London i Liverpool) 

The State Russian Museum (St. Petersburg, Rússia) 

 
Taula 9. Llistat dels museus del grup de control Europa analitzats. Elaboració pròpia. 

 
 

6.2.4 Grup de control domini .museum 
 
El grup de control “domini .museum” es va formar agafant els vint primers 
museus del rànquing d'enllaços entrants del domini .museum. elaborat pel Grup 
de Recerca DigiDoc i disponible a http://www.backlinks.info 
 
 

Museus amb domini .museum 

Mori Art Museum (Tokio, Japó) 

Staatliche Museen (Berlin, Alemanya) 

National Museum of Health & Medicine (Washington, USA) 

Museum of Computer Art (MOCA) (New York, USA) 

Museum on the SEAM (Jerusalem, Israel) 

Saint Louis Art Museum (St. Louis, USA) 

Hong Kong Science Museum (Hong Kong, China) 

Arkansas Inland Maritime Museum (North Little Rock, USA) 

Espoo Museum of Modern Art (Espoo, Finlàndia) 

The Museum Social Tagging Project (USA) 

Museum of Archaeology & Etnology (Burnaby, Canadà) 

Virginia Museum of Fine Arts (Richmond, USA) 

Nobel Foundation (Stockholm, Suècia) 

RAF Manston Spitfire & Hurricane Memorial Museum (Ramsgate, 
Anglaterra) 

National children's Museum (National Harbor, USA) 

Southern Appalachia Railway Museum (Oak Ridge, USA) 
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The British Museum (Londres, Anglaterra) 

The Library amd Museum of Freemasonry (Londres, Anglaterra) 

Silk Museum (Macclesfield, Anglaterra) 

Dr. Sun Yat-sen Museum (Hong Kong, Xina) 

 
Taula10. Llistat dels museus amb domini .museum analitzats. Elaboració pròpia. 

 
 
Aquest tercer grup de control és internacional i ens permetrà comparar la 
situació a Catalunya en relació als millors museus en visibilitat d'un grup que 
previsiblement tenen un especial interès en la seva projecció a Internet ja que 
han gestionat i obtingut un domini de tipus .museum 
 

6.3 Recollida de dades 
 

6.3.1 El DigidocSpider, l’eina d’anàlisi 
 
DigiDocSpider, és un programa informàtic del tipus rastrejador desenvolupat 
per l’Àrea de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat Pompeu Fabra i 
el Grup de recerca DigiDoc del Departament de Comunicació de la citada 
universitat. Les seves capacitats inclouen analitzar pàgines web disponibles a 
Internet extraient i analitzant elements del codi font prèviament seleccionats. 
Tanmateix el DigiDocSpider posseeix la possibilitat de remetre la URL de la 
pàgina analitzada a serveis oberts disponibles en línia per després compilar els 
resultats i incorporar-los al seu informe. Aquesta prestació s'utilitza per aplicar 
de forma automàtica validadors (XHTML, accessibilitat..) i també per obtenir 
dades de les webs analitzades disponibles en els cercadors, com per exemple 
la visibilitat. 
 
En total, DigiDocSpider pot recopilar de forma automàtica més de 100 
indicadors relatius a quatre aspectes bàsics dels llocs web: accessibilitat, 
metadades, posicionament en cercadors (causes i resultats) visibilitat (enllaços 
rebuts) i qualitat del codi XHTML. 
 
En l'actual estudi s'ha utilitzat les dades de Yahoo ja que es l'únic cercador que 
permet obtenir les dades dels enllaços externs separades dels auto enllaços. 
Altres cercadors, com Google, es pot utilitzar l'equació de cerca 
link:www.llocweb.com, però els resultats obtinguts inclouen enllaços externs i 
interns. 
 
Per tant, per a l'obtenció de les dades d'aquest estudi, DigiDocspider ha 
executat a Yahoo Site Explorer una cerca per a l'obtenció d'enllaços entrants a 
les pàgines inicials dels museus analitzats, exceptuant els enllaços que 
provenen de la pròpia web. 
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Gràfic 1. Mostra de DigiDocSpider 
 
 
 
 

 
 

Gràfic 2. Mostra de DigiDocSpider 
 
 

 
Els gràfics adjunts mostren diverses accions dels processos que es poden 
realitzar amb l’aplicatiu informàtic. En el gràfic número 1, el menú desplegable 
de gestió. En el gràfic número 2, es pot observar la informació relativa a la 
finalització del procediment d’anàlisi amb indicació dels correctes, erronis i 
llistat de webs analitzades. En el gràfic número 3 es pot veure com es pot triar 
el tipus d’anàlisi a efectuar i el llistat de grups d’anàlisi disponibles. 
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Gràfic 3. Mostra de DigiDocSpider 
 

 
 
 
 
 
L’anàlisi dels 61 museus de Catalunya es va realitzar el 5 de març de 2009 
sense errors. L’anàlisi del grup de control d’Espanya es va realitzar el 14 d’abril 
produint-se un error, el Museu de Belles Arts de València; el del grup de control 
d’Europa el mateix dia sense errors i el de grup de control domini .museum es 
va recollir les dades els dies 5 i 6 de maig. 
 
A continuació es transcriu la taula d’errors detectats en les anàlisis del 2006 
(Monistrol, 2006) i del 2008 (Rovira, 2008) que per la realització de l’actual 
estudi del 2009 van ser comprovats i en alguns casos corregits. La taula 13 
mostra un resum per Catalunya i els diversos grups de control dels errors 
produïts per l’spider. 
 
 

Errors detectats2006 

Museu (ordenació alfabètica) Enllaços  
entrants  

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú) 2.190 

Catedral de Girona 70 

Centre d'Interpretació del Parc Güell 0 

Fundació Dalí 5.150 

Fundació Miró 10.500 

Fundació Gala- Salvador Dalí error  

Fundació Tàpies 10 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell) 0 

Museu Agrícola de Cambrils 0 
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Museu Comarcal de l'Urgell 876 

Museu Comarcal de la Conca de Barberà 371 

Museo-Fundación Miró error  

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles error  

Museu Comarcal de Manresa 10 

Museu d'Arqueologia de Catalunya 0 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona 655 

Museu d'Art de Girona 3 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida) 212 

Museu d'Art Modern de Tarragona 10 

Museu d'Història de Barcelona 101 

Museu d'Història de Cambrils 57 

Museu d'Història de Catalunya 388 

Museu d'Història de Girona 75 

Museu d'Història de Sabadell 0 

Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 0 

Museu Darder de Banyoles error  

Museu de Badalona 167 

Museu de Cardedeu 7 

Museu de Cervera 5 

Museu de Gavà 0 

Museu de Granollers 189 

Museu de l'Empordà 240 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona 89 

Museu de la Música 39 

Museu de la Noguera 22 

Museu de la Pell d'Igualada 170 

Museu de la Pesca de Palamos 8 

Museu de Mataró 0 

Museu de Montserrat 8 

Museu de Ripoll 114 

Museu de Terrassa 28 

Museu de Zoologia 12 

Museu del Cinema (Girona) 233 

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 0 

Museu del Futbol Club Barcelona 174 

Museu del Joguet de Catalunya 595 

Museu del Suro de Palafrugell 7 



Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya 
 

30 
 

Museu del Vidre de Vimbodí 5 

Museu Deu (Vendrell) 0 

Museu Diocesà d'Urgell 84 

Museu Diocesà de Tarragona 201 

Museu Episcopal de Vic 124 

Museu Etnològic del Montseny 0 

Museu Frederic Marès 393 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona 29 

Museu Marítim de Barcelona 0 

Museu Molí Paperer de Capellades 13 

Museu Molins de la Vila (Conca de Barberà) 7 

Museu Monestir de Pedralbes 12 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou 1 

Museu Municipal de Tossa de Mar 42 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda) 6 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell) 0 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 1.600 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya 

9 

Museu Pau Casals 5 

Museu Picasso 1.920 

Museu Romàntic Can Papiol 2 

Museu Salvador Vilaseca (Reus) 56 

Museu Tèxtil i d'Indumentària 234 

Museu Torre Balldovina  53 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  193 

 
Taula 11. Errors detectats anàlisi 2006. Font: Monistrol (2006) 

 
 
 

Errors detectats 2008 

Museu (ordenació alfabètica) Enllaços  
entrants  

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)  200 

Catedral de Girona  105 

Centre d'Interpretació del Parc Güell  3 

Fundació Dalí  7187 

Fundació Miró  9604 

Fundació Gala- Salvador Dalí  7187 
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Fundació Tàpies  138 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell)  3 

Museu Agrícola de Cambrils  3 

Museu Comarcal de l'Urgell  173 

Museu Comarcal de la Conca de Barberà  113 

Museo-Fundación Miró  10568 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles  39 

Museu Comarcal de Manresa  error  

Museu d'Arqueologia de Catalunya  19 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona  1321 

Museu d'Art de Girona  11 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida)  222 

Museu d'Art Modern de Tarragona  20 

Museu d'Història de Barcelona  494 

Museu d'Història de Cambrils  32 

Museu d'Història de Catalunya  749 

Museu d'Història de Girona  73 

Museu d'Història de Sabadell  4 

Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols  error  

Museu Darder de Banyoles  65 

Museu de Badalona  226 

Museu de Cardedeu  36 

Museu de Cervera  10 

Museu de Gavà  76 

Museu de Granollers  189 

Museu de l'Empordà  150 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona  76 

Museu de la Música  55 

Museu de la Noguera  29 

Museu de la Pell d'Igualada  1 

Museu de la Pesca de Palamos  44 

Museu de Mataró  5 

Museu de Montserrat  15 

Museu de Ripoll  107 

Museu de Terrassa  0 

Museu de Zoologia  7 

Museu del Cinema (Girona)  201 

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú  erro r 
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Museu del Futbol Club Barcelona  1 

Museu del Joguet de Catalunya  306 

Museu del Suro de Palafrugell  12 

Museu del Vidre de Vimbodí  3 

Museu Deu (Vendrell)  3 

Museu Diocesà d'Urgell  38 

Museu Diocesà de Tarragona  91 

Museu Episcopal de Vic  176 

Museu Etnològic del Montseny  0 

Museu Frederic Marès  312 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona  58 

Museu Marítim de Barcelona  3 

Museu Molí Paperer de Capellades  17 

Museu Molins de la Vila (Conca de Barberà)  0 

Museu Monestir de Pedralbes  28 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou  4 

Museu Municipal de Tossa de Mar  30 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  28 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell)  3 

Museu Nacional d'Art de Catalunya  4412 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya  

151 

Museu Pau Casals  7 

Museu Picasso  5459 

Museu Romàntic Can Papiol  error  

Museu Salvador Vilaseca (Reus)  59 

Museu Tèxtil i d'Indumentària  234 

Museu Torre Balldovina  53 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  10 

 
Taula 12. Errors detectats anàlisi 2008. Font: Rovira (2008) 

 
 

Errors detectats 2009 

Catalunya - - 

Espanya Museu Belles Arts 
(València) Error 

Europa - - 

.museum - - 

 
Taula 13. Resum errors detectats anàlisi 2009. Elaboració pròpia 
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6.4 Calendari. Cronograma 

 
El projecte va iniciar-se a finals del curs 2007-2008, amb la tria del treball a 
desenvolupar dins d’una llista facilitada per la coordinació del Màster i lligada a 
l’elecció del professor tutor del projecte. Amb el tutor calia definir les línies del 
projecte completant una fitxa que posteriorment havia de ser revisada i 
aprovada per la Comissió del Màster. La fitxa havia d’anar acompanyada pel 
document d’acceptació del projecte i del compromís de confidencialitat. 
 
 
2008 
Juliol:   Tria del projecte i elecció del professor tutor. Primera versió de la 

fitxa d’acceptació. 
 
Setembre:  Aprovació del projecte per la Comissió del Màster i assignació del 

professor tutor elegit. Primer contacte personal amb el tutor.  
 
Octubre:  Segona versió de la fitxa d’acceptació. Segon contacte personal 

amb el tutor. 
 
Novembre:  Versió definitiva de la fitxa d’acceptació. 
 
Desembre:  Tercer contacte personal amb el tutor. Signatura de documents de 

confidencialitat i compromís. 
  Lliurament dels documents de confidencialitat i compromís a la 

Secretaria Acadèmica de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. 

 Establiment amb el tutor del calendari de treball següent: 
 
2009 
Gener:  Lectura i estudi del manual de l’aplicatiu informàtic DigiDocSpider. 
  Proves pràctiques amb DigiDocSpider. 
 
Febrer:  Primera anàlisi de prova per comprovar el funcionament de 

l’aplicatiu. 
 
Març:  Revisió dels llistats i informes de l’estudi realitzat 2006-2008. 
 Creació del grup de control d’Espanya. 
 Creació del grup de control d’Europa. 
 Creació del grup de control domini .museum 
 Anàlisi dels llocs web de museus de Catalunya 
 
Abril:   Anàlisi del grup de control d’Espanya. 
  Anàlisi del grup de control d’Europa. 
  Anàlisi del grup de control domini .museum 
  Obtenció dels informes de resultats. 
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Elaboració de les dades i creació de les taules i comparatives de 
resultats. 

 
Maig – Juny: Redactat del treball. 
   Seguiment i avaluació del projecte. 
   Lliurament del treball. 
 
Juliol:    Defensa del projecte. 
 
 
He mantingut contacte permanent amb el tutor per mail i telefònicament. Ens 
hem reunit personalment el 5 de febrer, 20 d’abril i 7 de maig, just l’inici del 
redactat del treball. El tutor anirà revisant el redactat a mida que avanci fins la 
versió definitiva i posterior lliurament amb data màxima 22 de juny atenent el 
calendari prefixat per la coordinació del Màster. 
 
 
 
 
Mes 
2009 

 
Preparació 
prèvia 

 
Activitat de 
revisió i creació 
grups de control 

 
 
Execució 

 
 
Redactat 

 
 
Defensa 

Gener      

Febrer      

Març      

Abril      

Maig      

Juny      

Juliol      

 
Taula 14. Cronograma resum de les principals activitats del projecte. 

 
 
 

6.5 Fases i definició de les tasques 

 

6.5.1 Fases 
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El projecte s’ha dividit en les següents fases: 
 

1. Fase de definició 
2. Fase d’anàlisi i 
3. Fase de seguiment i avaluació 

 
 

1. Fase de definició Tria del projecte. Elecció del professor tutor. 
Primera versió de la fitxa d’acceptació. Aprovació 
del projecte i assignació del professor tutor elegit. 
Primer contacte personal amb el tutor. Segona 
versió de la fitxa d’acceptació. Segon contacte 
personal amb el tutor. Versió definitiva de la fitxa 
d’acceptació. Tercer contacte personal amb el tutor. 
Signatura de documents de confidencialitat i 
compromís. Lliurament dels documents de 
confidencialitat i compromís a la Secretaria 
Acadèmica de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. Lectura i estudi del manual de 
l’aplicatiu informàtic DigiDocSpider. Proves 
pràctiques amb DigiDocSpider. Realitzar una 
anàlisi de prova per comprovar el funcionament de 
l’aplicatiu. Revisió dels llistats i informes de l’estudi 
realitzat 2006-2008. Creació del grup de control 
d’Espanya. Creació del grup de control d’Europa. 
Creació del grup de control domini .museum 

 
 
 

2. Fase d’anàlisi. Realització de l’anàlisi dels llocs web de museus de 
Catalunya. 
Realització de l’anàlisi del grup de control 
d’Espanya. 
Realització de l’anàlisi del grup de control d’Europa. 
Realització de l’anàlisi del grup de control domini 
.museum 
Obtenció dels informes de resultats. Elaboració de 
les dades i creació de les taules i comparatives de 
resultats. 

 
 

3. Fase de 
seguiment i 
avaluació. 

Avaluació d’incidències i problemes detectats 
Proposta de millora 
Conclusions 
Difusió del projecte 
Noves anàlisis a realitzar 
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6.5.2 Tasques 
 
Les tasques principals han estat: 
 
Estudi i pràctiques amb l’aplicació DigiDocSpider. Vaig estudiar la bibliografia i 
el manual d’usuari de l’aplicatiu informàtic que el tutor em va facilitar i vaig 
realitzar uns exercici pràctics amb un tutorial. Aquesta tasca era prèvia a l’inici 
de l’anàlisi doncs calia conèixer a fons l’eina, la qual no havia utilitzat abans. 
 
Anàlisi de prova sobre els llocs web de museus, amb l’objectiu de facilitar-me’n 
l’aprenentatge i comprovar-ne el bon funcionament. Els resultats obtinguts no 
es farien servir per l’anàlisi doncs eren només parcials i amb caire de prova. Tot 
va resultar correcte. A punt, doncs per realitzar l’anàlisi. 
 
Revisió dels llistats i informes de l’estudi del 2006 – 2008. Abans però calia 
revisar els informes de l’anàlisi anterior. En aquesta tasca es van corregir els 
errors d’enllaços detectats i es va actualitzar i unificar el llistat per poder 
analitzar els mateixos llocs web 2006 – 2008 – 2009. Finalment 61 webs. 
 
Es va crear el grup de control d’Espanya. Vaig seleccionar vint webs de 
museus d’Espanya de la base de dades “Directorio de Museos de España” del 
Ministeri de Cultura. Podeu veure els criteris de selecció a l’apartat 
corresponent. 
 
Es va crear el grup de control d’Europa. Vaig seleccionar quinze webs de 
museus d’Europa. Podeu veure els criteris de selecció a l’apartat corresponent. 
 
Es va crear el grup de control .museum. Amb l’eina blacklink elaborada també 
pel grup de recerca DigiDoc de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta eina 
recull les dades sobre diversos dominis i elabora un rànquing que s’actualitza 
diàriament de forma automàtica. Vaig seleccionar els vint primers museus 
(millor rànquing) amb domini .museum. 
 
Anàlisi dels llocs web de museus de Catalunya. Utilitzant l’aplicatiu vaig 
realitzar l’anàlisi dels 61 llocs web seleccionats. L’aplicatiu crea de forma 
automàtica l’informe amb els resultats. Una vegada obtingut l’informe es bolca 
a un full de càlcul Excel i s’obtenen les dades sobre mitjanes i percentatges. 
S’ordenen els resultat pels museus que han guanyat i pels que han perdut 
visibilitat, tan en valors absoluts com en percentatge. 
 
Anàlisi del grup de control d’Espanya. Amb l’aplicatiu s’obté l’informe de 
resultats corresponent i es bolca al full de càlcul Excel on s’obtenen les 
mitjanes. 
 
Anàlisi del grup de control d’Europa seguint el mateix procediment que a les 
anàlisis anteriors. 
 
Anàlisi del grup de control domini .museum repetint el procediment anterior. 
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Es comparen els resultats obtinguts: valors absoluts per museu, mitjanes, 
percentatges entre els diversos anys. Primer la comparativa més recent: 2009 i 
2008, després el 2006 i el 2009. Es creen les taules i gràfics necessaris i més 
significatius. 
 
Es comparen les mitjanes dels llocs web de Catalunya, resultats del 2009 amb 
les mitjanes del grup de control d’Espanya i es plasmen en les taules i gràfics 
corresponents. 
 
Es comparen les mitjanes dels llocs web de Catalunya, resultats del 2009 amb 
les mitjanes del grup de control d’Europa, elaborant les taules i gràfics 
representatius. 
 
Es fa la comparativa de les mitjanes dels llocs web de Catalunya, resultats del 
2009 amb les mitjanes del grup de control .museum. S’elaboren les taules i 
gràfics corresponents. 
 
Es compara el nombre d’enllaços entrants obtinguts pels museus que més 
visibilitat han guanyat i els que més n’han perdut amb els índex de Page Rank 
per tal de confirma o no l’hipòtesis que els motors de cerca tenen en compte els 
enllaços per elaborar l’índex. 
 
Una vegada obtinguts els resultats i realitzades les diverses comparatives, 
càlculs, taules i gràfics s’avaluen les incidències i els problemes trobats en tot 
el procediment de la recerca. 
 
Es redacta el treball amb la inclusió de les propostes de millora, de les 
conclusions i les possibilitats de difusió del projecte i de les noves anàlisi i 
projectes a realitzar en el futur. 
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6.6 Anàlisi de dades 

 
En la taula 15 es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi dut a terme durant 
el mes d’abril del 2009. Recordem que a diferencia dels anàlisi del 2006 i 2008. 
en aquest cas s’ha realitzat sobre 71 llocs webs, doncs s’han corregit alguns 
errors de l’anàlisi del 2008, com per exemple el que apareix en la taula amb la 
repetició Fundació Dalí i Fundació Gala – Salvador Dalí. Tanmateix, en les 
taules i gràfics comparatius sempre s’utilitza el llistat unificat de 61 museus 
(taula 1). 
 

 

Museus de Catalunya analitzats (2009) 

Museu (ordenació alfabètica) Enllaços 
entrants  

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú) 

178 

Catedral de Girona 1 

Centre d'Interpretació del Parc Güell 5 

Fundació Dalí 16972 

Fundació Gala- Salvador Dalí 16972 

Fundació Miró 2229 

Fundació Tàpies 75 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana 
(Martorell) 

3 

Museu Agrícola de Cambrils 4 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 64 

Museu Comarcal de l'Urgell 2276 

Museu Comarcal de la Conca de Barberà 233 

Museu Comarcal de Manresa 22 

Museu d'Arqueologia de Catalunya 345 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona 6274 

Museu d'Art de Girona 22 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida) 336 

Museu d'Art Modern de Tarragona 88 

Museu d'Història de Barcelona 1912 

Museu d'Història de Cambrils 34 

Museu d'Història de Catalunya 39618 

Museu d'Història de Girona 92 

Museu d'Història de Sabadell 6 

Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols 0 

Museu Darder de Banyoles 0 

Museu de Badalona 796 
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Museu de Cardedeu 107 

Museu de Cervera 13 

Museu de Gavà 87 

Museu de Granollers 14486 

Museu de l'Empordà 591 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona 935 

Museu de la Música 1404 

Museu de la Noguera 61 

Museu de la Pell d'Igualada 1 

Museu de la Pesca de Palamós 132 

Museu de Mataró 7 

Museu de Montserrat 39 

Museu de Ripoll 132 

Museu de Terrassa 37 

Museu de Zoologia 7 

Museu del Cinema (Girona) 392 

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 2 

Museu del Futbol Club Barcelona 8 

Museu del Joguet de Catalunya 513 

Museu del Suro de Palafrugell 15 

Museu del Vidre de Vimbodí 1 

Museu Deu (Vendrell) 0 

Museu Diocesà d'Urgell 53 

Museu Diocesà de Tarragona 2069 

Museu Episcopal de Vic 468 

Museu Etnològic del Montseny 0 

Museu Frederic Marès 684 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona 101 

Museu Marítim de Barcelona 0 

Museu Molí Paperer de Capellades 21 

Museu Molins de la Vila (Conca de Barberà) 11 

Museu Monestir de Pedralbes 39 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou 17 

Museu Municipal de Tossa de Mar 40 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda) 526 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell) 3 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 10948 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya 

1148 

Museu Pau Casals 13 
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Museu Picasso 9700 

Museu Romàntic Can Papiol 1 

Museu Salvador Vilaseca (Reus) 101 

Museu Tèxtil i d'Indumentària 527 

Museu Torre Balldovina 80 

Museu-Arxiu Municipal de Calella 13 

 
Taula 15a. Museus i enllaços externs rebuts (abril de 2009)  

ordenats alfabèticament. Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

Rànquing dels museus de Catalunya analitzats (2009)  

Museu (ordenació per nombre d'enllaços) Enllaços  
extrants  

Museu d'Història de Catalunya 39618 

Fundació Dalí 16972 

Museu de Granollers 14486 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 10948 

Museu Picasso 9700 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona 6274 

Museu Comarcal de l'Urgell 2276 

Fundació Miró 2229 

Museu Diocesà de Tarragona 2069 

Museu d'Història de Barcelona 1912 

Museu de la Música 1404 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya 

1148 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona 935 

Museu de Badalona 796 

Museu Frederic Marès 684 

Museu de l'Empordà 591 

Museu Tèxtil i d'Indumentària 527 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda) 526 

Museu del Joguet de Catalunya 513 

Museu Episcopal de Vic 468 

Museu del Cinema (Girona) 392 

Museu d'Arqueologia de Catalunya 345 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida) 336 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i 
la Geltrú) 

178 
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Museu de la Pesca de Palamós 132 

Museu de Ripoll 132 

Museu de Cardedeu 107 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona 101 

Museu Salvador Vilaseca (Reus) 101 

Museu d'Història de Girona 92 

Museu d'Art Modern de Tarragona 88 

Museu de Gavà 87 

Museu Torre Balldovina 80 

Fundació Tàpies 75 

Museu de la Noguera 61 

Museu Diocesà d'Urgell 53 

Museu Municipal de Tossa de Mar 40 

Museu de Montserrat 39 

Museu Monestir de Pedralbes 39 

Museu de Terrassa 37 

Museu d'Història de Cambrils 34 

Museu d'Art de Girona 22 

Museu Molí Paperer de Capellades 21 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou 17 

Museu del Suro de Palafrugell 15 

Museu de Cervera 13 

Museu Pau Casals 13 

Museu-Arxiu Municipal de Calella 13 

Museu del Futbol Club Barcelona 8 

Museu de Zoologia 7 

Museu d'Història de Sabadell 6 

Centre d'Interpretació del Parc Güell 5 

Museu Agrícola de Cambrils 4 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana 
(Martorell) 

3 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell) 3 

Catedral de Girona 1 

Museu de la Pell d'Igualada 1 

Museu del Vidre de Vimbodí 1 

Museu Deu (Vendrell) 0 

Museu Etnològic del Montseny 0 

Museu Marítim de Barcelona 0 

 
Taula 15b. Museus i enllaços externs rebuts (abril de 2009)  

ordenats de major a menor en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
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Com hem dit i explicat anteriorment vam fer una revisió dels llistats dels estudis 
anteriors amb el realitzat en el 2009 per poder fer la comparativa exactament 
amb els mateixos museus per tal de no distorsionar els resultats. Els museus 
que van ser eliminats són els següents: 
 
 

• Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
• Museu Comarcal de la Conca de Barberà 
• Museu Comarcal de Manresa 
• Museu Darder 
• Museu de Mataró 
• Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 
• Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols 
• Museu Molins de la Vila 
• Museu Romàntic Can Papiol 

 
 
Van ser eliminats perquè en els anàlisi dels anys 2006 i 2008 mancaven les 
seves dades, absents per algun tipus d'error en la seva recollida. 
 
 

Llistat unificat del 61 museus de Catalunya analitz ats (2009) 

Museu (ordenació alfabètica) Enllaços 
entrants  

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú) 

178 

Catedral de Girona 1 

Centre d'Interpretació del Parc Güell 5 

Fundació Dalí 16972 

Fundació Miró 2229 

Fundació Tàpies 75 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell) 3 

Museu Agrícola de Cambrils 4 

Museu Comarcal de l'Urgell 2276 

Museu d'Arqueologia de Catalunya 345 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona 6274 

Museu d'Art de Girona 22 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida) 336 

Museu d'Art Modern de Tarragona 88 

Museu de Badalona 796 

Museu de Cardedeu 107 

Museu de Cervera 13 
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Museu de Gavà 87 

Museu de Granollers 14486 

Museu de la Música 1404 

Museu de la Noguera 61 

Museu de la Pell d'Igualada 1 

Museu de la Pesca de Palamos 132 

Museu de l'Empordà 591 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona 935 

Museu de Montserrat 39 

Museu de Ripoll 132 

Museu de Terrassa 37 

Museu de Zoologia 7 

Museu del Cinema (Girona) 392 

Museu del Futbol Club Barcelona 8 

Museu del Joguet de Catalunya 513 

Museu del Suro de Palafrugell 15 

Museu del Vidre de Vimbodí 1 

Museu Deu (Vendrell) 0 

Museu d'Història de Barcelona 1912 

Museu d'Història de Cambrils 34 

Museu d'Història de Catalunya 39618 

Museu d'Història de Girona 92 

Museu d'Història de Sabadell 6 

Museu Diocesà de Tarragona 2069 

Museu Diocesà d'Urgell 53 

Museu Episcopal de Vic 468 

Museu Etnològic del Montseny 0 

Museu Frederic Marès 684 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona 101 

Museu Marítim de Barcelona 0 

Museu Molí Paperer de Capellades 21 

Museu Monestir de Pedralbes 39 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou 17 

Museu Municipal de Tossa de Mar 40 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda) 526 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell) 3 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 10948 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya 

1148 

Museu Pau Casals 13 
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Museu Picasso 9700 

Museu Salvador Vilaseca (Reus) 101 

Museu Tèxtil i d'Indumentària 527 

Museu Torre Balldovina 80 

Museu-Arxiu Municipal de Calella 13 

 
Mitjana  1943 

 
Taula 1b. Llistat unificat per les comparatives, abril de 2009  

amb la mitjana en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
 
Cal destacar que els museus amb més enllaços externs són, com és lògic, els 
més grans i importants, Història de Catalunya, Fundació Dalí, Nacional d’Art, 
Picasso, etc. Destaca però un museu local, el de Granollers amb 14.486 
enllaços. Precisament aquest museu va canviar fa un any la direcció i és molt 
possible que aquesta sigui una de les causes d'aquest significatiu augment. 
 
En la següent taula es mostren els resultats dels tres estudis realitzats, 2006 
(Monistrol, 2006), 2008 (Rovira, 2008) i 2009 (Badell, 2009). 
 
 
 

Museus de Catalunya: taula comparativa dels tres es tudis fets 

Museus (ordenació alfabètica) 2006 2008 2009 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú) 2190 200 178 

Catedral de Girona 70 105 1 

Centre d'Interpretació del Parc Güell 0 3 5 

Fundació Dalí 5150 7187 16972 

Fundació Miró 10500 9604 2229 

Fundació Tàpies 10 138 75 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell) 0 3 3 

Museu Agrícola de Cambrils 0 3 4 

Museu Comarcal de l'Urgell 876 173 2276 

Museu d'Arqueologia de Catalunya 0 19 345 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona 655 1321 6274 

Museu d'Art de Girona 3 11 22 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida) 212 222 336 

Museu d'Art Modern de Tarragona 10 20 88 

Museu de Badalona 167 226 796 

Museu de Cardedeu 7 36 107 

Museu de Cervera 5 10 13 

Museu de Gavà 0 76 87 

Museu de Granollers 189 189 14486 
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Museu de la Música 39 55 1404 

Museu de la Noguera 22 29 61 

Museu de la Pell d'Igualada 170 1 1 

Museu de la Pesca de Palamós 8 44 132 

Museu de l'Empordà 240 150 591 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona 89 76 935 

Museu de Montserrat 8 15 39 

Museu de Ripoll 114 107 132 

Museu de Terrassa 28 0 37 

Museu de Zoologia 12 7 7 

Museu del Cinema (Girona) 233 201 392 

Museu del Futbol Club Barcelona 174 1 8 

Museu del Joguet de Catalunya 595 306 513 

Museu del Suro de Palafrugell 7 12 15 

Museu del Vidre de Vimbodí 5 3 1 

Museu Deu (Vendrell) 0 3 0 

Museu d'Història de Barcelona 101 494 1912 

Museu d'Història de Cambrils 57 32 34 

Museu d'Història de Catalunya 388 749 39618 

Museu d'Història de Girona 75 73 92 

Museu d'Història de Sabadell 0 4 6 

Museu Diocesà de Tarragona 201 91 2069 

Museu Diocesà d'Urgell 84 38 53 

Museu Episcopal de Vic 124 176 468 

Museu Etnològic del Montseny 0 0 0 

Museu Frederic Marès 393 312 684 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona 29 58 101 

Museu Marítim de Barcelona 0 3 0 

Museu Molí Paperer de Capellades 13 17 21 

Museu Monestir de Pedralbes 12 28 39 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou 1 4 17 

Museu Municipal de Tossa de Mar 42 30 40 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda) 6 28 526 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell) 0 3 3 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 1600 4412 10948 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya 

9 151 1148 

Museu Pau Casals 5 7 13 

Museu Picasso 1920 5459 9700 

Museu Salvador Vilaseca (Reus) 56 59 101 
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Museu Tèxtil i d'Indumentària 234 234 527 

Museu Torre Balldovina  53 53 80 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  193 10 13 

 
Taula 16. Resultats obtinguts en els tres estudis  

ordenats alfabèticament. Elaboració pròpia. 
 
 

6.6.1 Rànquing de visibilitat de webs de museus de Catalunya 
 
Comparació 2006-2008 
 
En primer lloc comparem l’anàlisi del 2006 (Monistrol 2006) amb la del 2008 
(Rovira 2008) en valors absoluts, ordenem de major a menor quantitat segons 
els museus que han guanyat enllaços. 
 
 
 

Rànquing de visibilitat (2006-2008) 

Museu (ordenació per diferencia) 2006 2008 
Dif.erencia
2006-2008 

Museu Picasso  1920 5459 3539 

Museu Nacional d'Art de Catalunya  1600 4412 2812 

Fundació Dalí  5150 7187 2037 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona  655 1321 666 

Museu d'Història de Barcelona  101 494 393 

Museu d'Història de Catalunya  388 749 361 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya  

9 151 142 

Fundació Tàpies  10 138 128 

Museu de Gavà  0 76 76 

Museu de Badalona  167 226 59 

Museu Episcopal de Vic  124 176 52 

Museu de la Pesca de Palamós  8 44 36 

Catedral de Girona  70 105 35 

Museu de Cardedeu  7 36 29 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona  29 58 29 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  6 28 22 

Museu d'Arqueologia de Catalunya  0 19 19 

Museu de la Música  39 55 16 

Museu Monestir de Pedralbes  12 28 16 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida)  212 222 10 
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Museu d'Art Modern de Tarragona  10 20 10 

Museu d'Art de Girona  3 11 8 

Museu de la Noguera  22 29 7 

Museu de Montserrat  8 15 7 

Museu de Cervera  5 10 5 

Museu del Suro de Palafrugell  7 12 5 

Museu d'Història de Sabadell  0 4 4 

Museu Molí Paperer de Capellades  13 17 4 

Centre d'Interpretació del Parc Güell  0 3 3 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell)  0 3 3 

Museu Agrícola de Cambrils  0 3 3 

Museu Deu (Vendrell)  0 3 3 

Museu Marítim de Barcelona  0 3 3 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou  1 4 3 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell)  0 3 3 

Museu Salvador Vilaseca (Reus)  56 59 3 

Museu Pau Casals  5 7 2 

Museu de Granollers  189 189 0 

Museu Etnològic del Montseny  0 0 0 

Museu Tèxtil i d'Indumentària  234 234 0 

Museu Torre Balldovina  53 53 0 

Museu del Vidre de Vimbodí  5 3 -2 

Museu d'Història de Girona  75 73 -2 

Museu de Zoologia  12 7 -5 

Museu de Ripoll  114 107 -7 

Museu Municipal de Tossa de Mar  42 30 -12 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona  89 76 -13 

Museu d'Història de Cambrils  57 32 -25 

Museu de Terrassa  28 0 -28 

Museu del Cinema (Girona)  233 201 -32 

Museu Diocesà d'Urgell  84 38 -46 

Museu Frederic Marès  393 312 -81 

Museu de l'Empordà  240 150 -90 

Museu Diocesà de Tarragona  201 91 -110 

Museu de la Pell d'Igualada  170 1 -169 

Museu del Futbol Club Barcelona  174 1 -173 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  193 10 -183 

Museu del Joguet de Catalunya  595 306 -289 

Museu Comarcal de l'Urgell  876 173 -703 
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Fundació Miró  10500 9604 -896 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)  2190 200 -1990 

 
Taula 17. Comparativa 2006 (Monistrol, 2006) i 2008 (Rovira, 2008)  
ordenada segons han guanyat i perdut visibilitat en valors absoluts. 

 
 
En les dues gràfiques següents es mostren els deu museus que han guanyat 
més visibilitat en valors absoluts (gràfic 4) i els deu museus que més han 
perdut (gràfic 5). 
Destaquen positivament tres grans institucions museístiques, el Museu Picasso 
de Barcelona, és també el més visitat de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i la Fundació Dalí de Figueres. En l’ apartat negatiu de pèrdua de 
visibilitat, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, el Museu 
del Joguet de Figueres i sobretot resulta sorprenent la Fundació Miró. 
 
 
 

 
 

Gràfic 4. Els 10 museus que més visibilitat guanyen 2006-08 valors absoluts 
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Gràfic 5. Els 10 museus que més visibilitat perden 2006-08 valors absoluts 
 
 
En relació a les dades globals cal destacar el significatiu augment de 93 
enllaços rebuts de promig que representa en 19% d'augment. 
 
 
 

Comparativa promitjos 2006 -2008 
Promig 
2006 

Promig 
2008 Augment % 

augment 
449 542 93 19% 

 
 
 
Comparació 2008-2009 
 
A continuació la comparativa entre els anys 2008 i 2009 en valors absoluts, 
ordenem de major a menor quantitat segons els museus que han guanyat 
enllaços (part superior de la taula 15b) i dels que han perdut enllaços (part 
inferior de la taula 15b). 
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Rànquing de visibilitat (2008-2009) 

Museu (ordenat per diferencia) 2008  2009 Diferencia 
2008-2009 

Museu d'Història de Catalunya  749 39618 38869 

Museu de Granollers  189 14486 14297 

Fundació Dalí  7187 16972 9785 

Museu Nacional d'Art de Catalunya  4412 10948 6536 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona  1321 6274 4953 

Museu Picasso  5459 9700 4241 

Museu Comarcal de l'Urgell  173 2276 2103 

Museu Diocesà de Tarragona  91 2069 1978 

Museu d'Història de Barcelona  494 1912 1418 

Museu de la Música  55 1404 1349 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  151 1148 997 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona  76 935 859 

Museu de Badalona  226 796 570 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  28 526 498 

Museu de l'Empordà  150 591 441 

Museu Frederic Marès  312 684 372 

Museu d'Arqueologia de Catalunya  19 345 326 

Museu Tèxtil i d'Indumentària  234 527 293 

Museu Episcopal de Vic  176 468 292 

Museu del Joguet de Catalunya  306 513 207 

Museu del Cinema (Girona)  201 392 191 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida)  222 336 114 

Museu de la Pesca de Palamos  44 132 88 

Museu de Cardedeu  36 107 71 

Museu d'Art Modern de Tarragona  20 88 68 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona  58 101 43 

Museu Salvador Vilaseca (Reus)  59 101 42 

Museu de Terrassa  0 37 37 

Museu de la Noguera  29 61 32 

Museu Torre Balldovina  53 80 27 

Museu de Ripoll  107 132 25 

Museu de Montserrat  15 39 24 

Museu d'Història de Girona  73 92 19 

Museu Diocesà d'Urgell  38 53 15 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou  4 17 13 

Museu d'Art de Girona  11 22 11 
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Museu de Gavà  76 87 11 

Museu Monestir de Pedralbes  28 39 11 

Museu Municipal de Tossa de Mar  30 40 10 

Museu del Futbol Club Barcelona  1 8 7 

Museu Pau Casals  7 13 6 

Museu Molí Paperer de Capellades  17 21 4 

Museu de Cervera  10 13 3 

Museu del Suro de Palafrugell  12 15 3 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  10 13 3 

Centre d'Interpretació del Parc Güell  3 5 2 

Museu d'Història de Cambrils  32 34 2 

Museu d'Història de Sabadell  4 6 2 

Museu Agrícola de Cambrils  3 4 1 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell)  3 3 0 

Museu de la Pell d'Igualada  1 1 0 

Museu de Zoologia  7 7 0 

Museu Etnològic del Montseny  0 0 0 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell)  3 3 0 

Museu del Vidre de Vimbodí  3 1 -2 

Museu Deu (Vendrell)  3 0 -3 

Museu Marítim de Barcelona  3 0 -3 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)  200 178 -22 

Fundació Tàpies  138 75 -63 

Catedral de Girona  105 1 -104 

Fundació Miró  9604 2229 -7375 

 
Taula 18. Comparativa 2008 (Rovira, 2008) - 2009 ordenada segons  
han guanyat i perdut visibilitat en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
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Gràfic 6. Els 10 museus que més visibilitat guanyen 2008-2009 en valors absoluts. 
 
 
 

 
 

Gràfic 7. Els 10 museus que més visibilitat perden 2008-2009 en valors absoluts 
 
 
Entre el 2008 i el 2009 només amb un any el Museu d’Història de Catalunya 
incrementa en gairebé 39.000 enllaços. Espectacular augment. La Fundació 
Dalí, el Nacional d’Art, el d’Art Contemporani, el Picasso, el d’Història de la 
Música, el de la Ciència i la Tècnica i el Botànic tenen increments prou 
significatius. Resulta però especialment remarcables els museus de Granollers 
amb més de 14.000 enllaços i el Diocesà de Tarragona i el comarcal de l’Urgell 
amb més de 2.000 cadascun d’ells pel seu abast local. 



Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya 
 

53 
 

 
En la part negativa, la Fundació Miró segueix en caiguda lliure mantenint la 
tònica de pèrdua detectada en la comparativa 2006-2008. Destaca també una 
altra institució important, la Fundació Tàpies que perd 63 enllaços i el museu de 
la Catedral de Girona que perd gairebé tots els que tenia el 2008. 
 
Hi ha un bon nombre de museus que ni guanyen ni perden, mantenen els que 
tenien més o menys. Resulta significatiu que hi ha un nombre important de 
museus amb increment zero o pràcticament zero (taula 19) 
 
 

Museus de Catalunya que no modifiquen gaire les sev es dades 

Museu del Futbol Club Barcelona  1 8 7 

Museu Pau Casals  7 13 6 

Museu Molí Paperer de Capellades  17 21 4 

Museu de Cervera  10 13 3 

Museu del Suro de Palafrugell  12 15 3 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  10 13 3 

Centre d'Interpretació del Parc Güell  3 5 2 

Museu d'Història de Cambrils  32 34 2 

Museu d'Història de Sabadell  4 6 2 

Museu Agrícola de Cambrils  3 4 1 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell)  3 3 0 

Museu de la Pell d'Igualada  1 1 0 

Museu de Zoologia  7 7 0 

Museu Etnològic del Montseny  0 0 0 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell)  3 3 0 

Museu del Vidre de Vimbodí  3 1 -2 

Museu Deu (Vendrell)  3 0 -3 

Museu Marítim de Barcelona  3 0 -3 

 
Taula 19. Increment zero o pràcticament zero 2008 (Rovira) -2009 en valors absoluts. 

Elaboració pròpia 
 
 

Els deu museus que han guanyat més 
 i els deu que han perdut més (2008-2009) 

TOP TEN (+) TOP UNDER (-) 

Museu d'Història de Catalunya Museu de Zoologia 

Museu de Granollers Museu d'Història de Cambrils 

Fundació Dalí Museu Diocesà d'Urgell 

Museu Nacional d'Art de Catalunya Catedral de Girona 

Museu Picasso Museu del Joguet de Catalunya 
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Museu d'Art Contemporani de Barcelona Museu del Futbol Club Barcelona 

Museu Diocesà de Tarragona Museu de la Pell d'Igualada 

Museu d'Història de Barcelona Museu-Arxiu Municipal de Calella 

Museu Comarcal de l'Urgell 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 

Geltrú) 

Museu de la Música Fundació Miró 

 
Taula 20. Els deu que més guanyen i els deu que més  

perden en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
 
 
 

Comparativa de promitjos (2008-2009) 

Promig 2008 Promig 2009 Augment valor 
absolut (08-09) 

Augment en 
percentatge (08-09) 

542 1.914 1.369 252,58% 

 
Taula 21. Promitjos 2008 (Rovira) -2009. Elaboració pròpia. 

 
 
Com podem veure, l’augment en aquest darrer any és espectacular ja que el 
percentatge d'augment entre 2008 i 2009 es 12 vegades superior del que es va 
produir entre 2006 i 2008. Una de les causes principals és un enorme augment 
en pocs casos. En les conclusions s’intenta donar una explicació. 
 
 
En el període més llarg, tres anys, del 2006 al 2009 s’han produït els següents 
resultats en valors absoluts. Després també analitzem les dades en 
percentatges. 
 
 

Rànquing de visibilitat (2006-2009) valors absoluts  

Museu (ordenat per diferencia) 2006 2009 Diferencia 
2006-2009 

Museu d'Història de Catalunya  388 39618 39230 

Museu de Granollers  189 14486 14297 

Fundació Dalí  5150 16972 11822 

Museu Nacional d'Art de Catalunya  1600 10948 9348 

Museu Picasso  1920 9700 7780 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona  655 6274 5619 

Museu Diocesà de Tarragona  201 2069 1868 

Museu d'Història de Barcelona  101 1912 1811 

Museu Comarcal de l'Urgell  876 2276 1400 

Museu de la Música  39 1404 1365 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya  

9 1148 1139 



Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya 
 

55 
 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona  89 935 846 

Museu de Badalona  167 796 629 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  6 526 520 

Museu de l'Empordà  240 591 351 

Museu d'Arqueologia de Catalunya  0 345 345 

Museu Episcopal de Vic  124 468 344 

Museu Tèxtil i d'Indumentària  234 527 293 

Museu Frederic Marès  393 684 291 

Museu del Cinema (Girona)  233 392 159 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida)  212 336 124 

Museu de la Pesca de Palamós  8 132 124 

Museu de Cardedeu  7 107 100 

Museu de Gavà  0 87 87 

Museu d'Art Modern de Tarragona  10 88 78 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona  29 101 72 

Fundació Tàpies  10 75 65 

Museu Salvador Vilaseca (Reus)  56 101 45 

Museu de la Noguera  22 61 39 

Museu de Montserrat  8 39 31 

Museu Monestir de Pedralbes  12 39 27 

Museu Torre Balldovina  53 80 27 

Museu d'Art de Girona  3 22 19 

Museu de Ripoll  114 132 18 

Museu d'Història de Girona  75 92 17 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou  1 17 16 

Museu de Terrassa  28 37 9 

Museu de Cervera  5 13 8 

Museu del Suro de Palafrugell  7 15 8 

Museu Molí Paperer de Capellades  13 21 8 

Museu Pau Casals  5 13 8 

Museu d'Història de Sabadell  0 6 6 

Centre d'Interpretació del Parc Güell  0 5 5 

Museu Agrícola de Cambrils  0 4 4 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell)  0 3 3 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell)  0 3 3 

Museu Deu (Vendrell)  0 0 0 

Museu Etnològic del Montseny  0 0 0 

Museu Marítim de Barcelona  0 0 0 

Museu Municipal de Tossa de Mar  42 40 -2 
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Museu del Vidre de Vimbodí  5 1 -4 

Museu de Zoologia  12 7 -5 

Museu d'Història de Cambrils  57 34 -23 

Museu Diocesà d'Urgell  84 53 -31 

Catedral de Girona  70 1 -69 

Museu del Joguet de Catalunya  595 513 -82 

Museu del Futbol Club Barcelona  174 8 -166 

Museu de la Pell d'Igualada  170 1 -169 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  193 13 -180 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú)  

2190 178 -2012 

Fundació Miró  10500 2229 -8271 

 
Taula 22. Comparativa 2006 (Monistrol) - 2009 (elaboració pròpia)  
ordenada segons han guanyat i perdut visibilitat en valors absoluts. 

 
 
 
 
 

 
 

Gràfic 8. Els 10 museus que més visibilitat guanyen 2006 - 2009 en valors absoluts 
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Gràfic 9. Els 10 museus que més visibilitat perden 2006-2009 en valors absoluts 
 
 
 
En la gràfica 10 podem observar en valors absoluts els museus que més han 
guanyat en visibilitat. Columna de color verd correspon a 2009, color taronja a 
2008 i el color blau a 2006. 

 
 

Gràfic 10. Els que guanyen visibilitat 2006-2008-2009 en valors absoluts 
 
En la següent gràfica es mostra els augments i disminucions del total dels 61 
llocs webs de museus analitzats. És clarament observable l’àmplia zona central 
amb un nombre poc elevat d’augments i de pèrdues d’enllaços. 
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Gràfic 11. El conjunt de museus analitzats 2006 (Monistrol) - 2009 en valors  

absoluts segons guanyen o perden visibilitat. Elaboració pròpia. 
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En la propera taula i gràfics els resultats presentats en percentatge ja que com 
hem avançat una de les claus de l'evolució entre 2006 i 2009 es un enorme 
augment d'uns pocs llocs web. 
 
 

Rànquing de visibilitat 2006-2009 en percentatge 

Museus (ordenats per percentatge d'augment) 2006  2009 Percentatge  
d'augment  

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya  

9 1148 12655,56% 

Museu d'Història de Catalunya  388 39618 10110,82% 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  6 526 8666,67% 

Museu de Granollers  189 14486 7564,55% 

Museu de la Música  39 1404 3500,00% 

Museu d'Història de Barcelona  101 1912 1793,07% 

Museu Municipal de Nàutica del Masnou  1 17 1600,00% 

Museu de la Pesca de Palamos  8 132 1550,00% 

Museu de Cardedeu  7 107 1428,57% 

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona  89 935 950,56% 

Museu Diocesà de Tarragona  201 2069 929,35% 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona  655 6274 857,86% 

Museu d'Art Modern de Tarragona  10 88 780,00% 

Fundació Tàpies  10 75 650,00% 

Museu d'Art de Girona  3 22 633,33% 

Museu Nacional d'Art de Catalunya  1600 10948 584,25% 

Museu Picasso  1920 9700 405,21% 

Museu de Montserrat  8 39 387,50% 

Museu de Badalona  167 796 376,65% 

Museu Episcopal de Vic  124 468 277,42% 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona  29 101 248,28% 

Fundació Dalí  5150 16972 229,55% 

Museu Monestir de Pedralbes  12 39 225,00% 

Museu de la Noguera  22 61 177,27% 

Museu de Cervera  5 13 160,00% 

Museu Pau Casals  5 13 160,00% 

Museu Comarcal de l'Urgell  876 2276 159,82% 

Museu de l'Empordà  240 591 146,25% 

Museu Tèxtil i d'Indumentària  234 527 125,21% 

Museu del Suro de Palafrugell  7 15 114,29% 

Museu Salvador Vilaseca (Reus)  56 101 80,36% 
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Museu Frederic Marès  393 684 74,05% 

Museu del Cinema (Girona)  233 392 68,24% 

Museu Molí Paperer de Capellades  13 21 61,54% 

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida)  212 336 58,49% 

Museu Torre Balldovina  53 80 50,94% 

Museu de Terrassa  28 37 32,14% 

Museu d'Història de Girona  75 92 22,67% 

Museu de Ripoll  114 132 15,79% 

Museu d'Arqueologia de Catalunya  0 345 0,00% 

Museu de Gavà  0 87 0,00% 

Museu d'Història de Sabadell  0 6 0,00% 

Centre d'Interpretació del Parc Güell  0 5 0,00% 

Museu Agrícola de Cambrils  0 4 0,00% 

L'Enrajolada Casa - Museu Santacana (Martorell)  0 3 0,00% 

Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell)  0 3 0,00% 

Museu Deu (Vendrell)  0 0 0,00% 

Museu Etnològic del Montseny  0 0 0,00% 

Museu Marítim de Barcelona  0 0 0,00% 

Museu Municipal de Tossa de Mar  42 40 -4,76% 

Museu del Joguet de Catalunya  595 513 -13,78% 

Museu Diocesà d'Urgell  84 53 -36,90% 

Museu d'Història de Cambrils  57 34 -40,35% 

Museu de Zoologia  12 7 -41,67% 

Fundació Miró  10500 2229 -78,77% 

Museu del Vidre de Vimbodí  5 1 -80,00% 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú)  

2190 178 -91,87% 

Museu-Arxiu Municipal de Calella  193 13 -93,26% 

Museu del Futbol Club Barcelona  174 8 -95,40% 

Catedral de Girona  70 1 -98,57% 

Museu de la Pell d'Igualada  170 1 -99,41% 

 
Taula 23. Comparativa 2006 (Monistrol) -2009 ordenada segons  
han guanyat i perdut visibilitat en percentatge. Elaboració pròpia. 
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Gràfic 12. Els 10 museus que més visibilitat guanyen 2006-2009 en percentatge. Elaboració 
pròpia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gràfic 13. Els 10 museus que més visibilitat perden 2006-2009 en percentatge. Elaboració 
pròpia. 
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Els deu museus que han guanyat més 
 i els deu que han perdut més  (2006-2009) 

TOP TEN (+) TOP UNDER (-) 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya  

Museu Diocesà d'Urgell  

Museu d'Història de Catalunya  Museu d'Història de Cambrils  

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  Museu de Zoologia  

Museu de Granollers  Fundació Miró  

Museu de la Música  Museu del Vidre de Vimbodí  

Museu d'Història de Barcelona  
Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i 
la Geltrú)  

Museu Municipal de Nàutica del Masnou  Museu-Arxiu Municipal de Calella  

Museu de la Pesca de Palamos  Museu del Futbol Club Barcelona  

Museu de Cardedeu  Catedral de Girona  

Museu de l'Institut Botànic de Barcelona  Museu de la Pell d'Igualada  

 
Taula 24. Els deu que més guanyen i els deu que  

més perden en percentatge. Elaboració pròpia. 
 
 
Les mitjanes totals de les tres anàlisi realitzades, ens mostra un augment molt 
important en el període 2006-2009. En aquest tres anys els museus catalans 
han augmentat el nombre d’enllaços en 1465 en valors absoluts, el que suposa 
un augment del 326,28%. L’augment però significatiu, com he indicat 
anteriorment, es produeix en el període 2008 – 2009, en 1372 enllaços que 
representa un 252,58%. 
 
Hem constant que 39 dels 61 museus analitzats (65%) han augmentat 
significativament el nombre d’enllaços entrants i nomes 12 (11%) han disminuït. 
D’altra banda, cal ressaltar el següent: 
 

• 2 museus han augmentat per sobre del 10.000% 
• 9 museus han augmentat per sobre del 1000% 
• 15 museus han augmenta per sobre el 500% 

 
 

Comparativa de promitjos 2006-2008-2009 

Promig 
 2006 

Promig  
2008 

Augment 
 06-08 

Promig 
 2009 

Augment 
 08-09 

Percentatge 
 08-09 

Percentatge 
 06-09 

449 542 93 1.914 1.372 252,58% 326,28% 

 
Taula 25. Promitjos i percentatges 2006 (Monistrol) -  

2008 (Rovira) - 2009 (Badell). Elaboració pròpia. 
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Com a síntesi d’aquest apartat podem afirmar que l’espectacular augment 
global en el nombre d’enllaços entrants entre 2008 i 2009 de les webs dels 
museus de Catalunya ha estat possible gràcies als augments per sobre del 
500% del 25% dels museus estudiats, en especial els quatre primers que 
acumulen el 60% de l’augment. Pocs museus han augmentat de forma 
increïblement alta. 
 
 
 
 
 

Taula síntesi comparativa 2006 – 2009 museus amb au gment més important 

Museus (ordenats per percentatge 
d'augment) 2006 2009 Diferencia  Diferencia  

acumulada  % 

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya  9 1148 1139 1139 1,27% 

Museu d'Història de Catalunya  388 39618 39230 40369 45,16% 

Museu Municipal Josep Aragay (Breda)  6 526 520 40889 45,47% 

Museu de Granollers  189 14486 14297 55186 61,73% 

Total dels 4 millors 592 55778 55186   

      

Total Global dels 61 museus 27384 116678 89394   

 
Taula 26. Síntesi de comparativa 

 
 
 
 
 

6.6.2 Enllaços entrants i Page Rank 
 
Queda per comprovar segons els objectius del projecte si un increment o 
pèrdua d’enllaços entrants repercuteix en el Page Rank. Prenem com a mostra 
d’estudi les dades del 2008 (Rovira 2008) amb les 2009 període on es 
produeixen els canvis més significatius. 
 
Agafem els top en positiu i els top en negatiu i comparem els seus Page Rank. 
 

 
Museus que han guanyat més visibilitat i el Page Rank 

 2008 2009 
Museu d'Història de Catalunya 5 6 
Museu de Granollers 4 5 
Fundació Dalí 6 6 
Museu Nacional d'Art de Catalunya 6 6 
Museu Picasso 6 6 
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Museu d'Art Contemporani de Barcelona 6 7 
Museu Diocesà de Tarragona 5 5 
Museu d'Història de Barcelona 5 5 
Museu Comarcal de l'Urgell 5 5 
Museu de la Música 0 5 

 
Taula 20b. Els deu museus que han guanyat més visibilitat 

i el seu Page Rank. Elaboració pròpia. 
 
Com es pot comprovar tots els museus d’aquesta mostra mantenen o 
augmenten el seu Page Rank. Quatre augmenten en un punt, un augmenta en 
5 punts i la resta mantenen el mateix valor. 
 
 
 

 
Museus que han perdut més visibilitat en relació al Page Rank 

 2008 2009 
Museu de Zoologia 1 1 
Museu d'Història de Cambrils 3 3 
Museu Diocesà d'Urgell 0 0 
Catedral de Girona 4 4 
Museu del Joguet de Catalunya 5 5 
Museu del Futbol Club Barcelona 4 4 
Museu de la Pell d'Igualada 0 0 
Museu-Arxiu Municipal de Calella 1 2 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú) 5 5 
Fundació Miró 6 5 

 
Taula 20c. Els deu museus que han perdut més visibilitat i el seu Page Rank. Elaboració pròpia 
 
 
 
En canvi en la mostra dels museus que han perdut més visibilitat, tots 
mantenen l’indicador excepte en dos, el Museu-Arxiu Municipal d’Igualada que 
en guanya un punt. Cal destacar la pèrdua d’un punt per a la Fundació Miró, 
que és qui perd més visibilitat. 
 
Malgrat la mostra no sigui prou representativa, els resultats confirmen una idea 
bàsica del posicionament web: el Page Rank depèn en gran mesura, però no 
exclusivament, del nombre d’enllaços entrants. 
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6.6.3 Conclusions 
 
 

Els museus catalans augmenten visibilitat  
en el període 2008-2009 en un 252,58% 

 
 
Malgrat l’excel·lència de la xifra hem de considerar alguns aspectes: 
 
 

- Concentració en els grans i més importants museus 
- Pèrdua important en alguns museus 
- Museus petits en general estan en xifres baixes o molt baixes 

 
 
Fetes les consideracions anteriors intentem entendre el fenomen d’aquest 
extraordinari augment en només un any. Considerem que totes les dades 
obtingudes i analitzades són correctes i han estat correctament elaborades. 
Han passat els controls de detecció d’errors i diverses comprovacions. 
 
L’augment està concentrat en un quants museus on sospitem que han realitzat 
una sèrie d’accions encaminades a la millora dels posicionaments dels seus 
llocs webs. S’ha  realitzat una comprovació d’un centre concret i hem agafat la 
web del museu amb millor rànquing en valors absoluts: Museu d’Història de 
Catalunya. La comprovació consisteix en verificar si en la web s’han aplicat les 
accions bàsiques d’una campanya de posicionament, és a dir, si compleix amb 
les recomanacions de bones pràctiques per a webmasters. A continuació en 
resum algunes d’aquestes recomanacions: 
 

• Continguts de qualitat 
• Paraules clau adequades a metaetiquetes 
• Ser present en directoris i motors de cerca 
• Intercanvi d’enllaços amb altres institucions 
• Prestar atenció als atributs dels enllaços 
• Ús de metaetiquetes 
• Ús de títols i encapçalaments 

 
 
Després de l’ anàlisi realitzada podem afirmar que la web del Museu d’Història 
de Catalunya ha estat dissenyada per un equip d’experts, el qual es 
responsabilitza també de les actualitzacions. Els continguts, per descomptat 
són de qualitat i estan orientats a respondre les necessitats dels usuaris i dels 
especialistes. La web utilitza metaetiquetes, paraules clau i les pàgines i 
seccions estan titulades. 
 
 
<title>Equipo humano / Qué es? / MHC / Inici - Museu d'Història de Catalunya</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 <meta http-equiv="Content-language" content="es-ES" /> 
<meta name="author" content="Mubimedia - Adas Projectes Culturals" /> 



Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya 
 

66 
 

<meta name="copyright" content="Museu d'Història de Catalunya" /> 
 <meta name="description" content="El Museu d’Història de Catalunya té per objecte exposar i 
difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu, conservar els objectes que hi són 
relatius i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional." /> 
 <meta name="keywords" content="museu, història, catalunya, català, catalans, història 
catalana, museu en línia, museu on line, catalan on line, museum, museo, cataluña, museo de 
historia de cataluña" /> 

 
Metaetiquetes del codi font de la web del Museu d’Història de Catalunya. 

 
 
 
El Museu d’Història de Catalunya apareix en el primer lloc del llistat de resultats 
dels principals motors de cerca: Google, Yahoo, MSM, Altavista, etc. tant en la 
cerca pel nom desenvolupat com per les sigles (mhcat) No obstant, no consta 
en el directori acadèmic de més prestigi DMOZ, on sí apareix el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona i la Fundació Miró, paradoxalment aquesta última 
és la que ha perdut més visibilitat. 
 
Sembla prou clar que el Museu d’Història de Catalunya dóna una gran 
importància a la seva web i la manté amb cura i atenció. De fet, com es defineix 
ella mateixa, és un “museu en línia”. 
 
 

 
 

Pàgina principal del Museu d’Història de Catalunya, un museu en línia. 
 
 
En l’altre part del rànquing la Biblioteca Museu Víctor Balaguer no utilitza 
metaetiquetes en el codi font de la seva web ni títols per les diverses pàgines i 
seccions. No consta tampoc cap responsable de la web. La web no permet fer 
una visita virtual ni recorregut virtual per les sales o exposicions, per tant, la 
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difusió i accés dels continguts queda restringida a la visita presencial. És doncs 
merament informativa. Surt adequadament posicionada en els resultats de 
cerca dels motors i no apareix en el directori DMOZ, on sí surt per exemple, el 
Museu de Granollers (el dedicat a les Ciències naturals) que és el segon millor 
augment en valors absoluts del 2008-2009. 
 
 
<head> 
<title>Biblioteca Museu Victor Balaguer</title> 
<meta name="robots" content="index,follow" /> 
<meta name="DC.title" content="Biblioteca Museu Victor Balaguer" /> 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Biblioteca Museu Victor Balaguer RSS" 
href="http://www.victorbalaguer.cat/ca/rss.xml" /> 
<link rel="stylesheet" href="/themes/zen/print.css" type="text/css" media="print" /> 
 

 
Metaetiquetes del codi font de la web de la Biblioteca Museu Victor Balaguer. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pàgina web de la Biblioteca Museu Victor Balaguer. 
 
 
Sembla doncs que la bona pràctica en el disseny i manteniment dels llocs web, 
en el nostre cas, els principals museus de Catalunya és, si no la única resposta 
a l’augment en visibilitat del darrer any, sí una de les principals causes. Els 
exemples anteriors no són un estudi exhaustiu, volen ser una representació 
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introductòria que ens doni algunes claus de comprensió dels resultats obtinguts 
i obrir noves línies d’investigació i estudi. 
 

6.6.4 Comparació Catalunya - Espanya 
 
A continuació estudiarem el grup de llocs web dels museus de Catalunya en 
relació a tres grups de control ja esmentats. Amb l’objectiu de comparar dades 
mitjanes i obtenir indicadors de l’estat global de maduració del sector. 
 
En la taula 27 els resultats del grup de control de museus d’Espanya. Aquest 
grup ha estat seleccionat de forma aleatòria. Per tant, els valors promitjos son 
una estimació de les dades globals de totes les webs dels museus espanyols. 
 
 

Museus d’Espanya 

Museu (ordenació alfabètica) Enllaços entrants 

Museo Arqueológico y Etnológico (Còrdova) 375 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 30 

Museo Canario (Las Palmas) 2373 

Museo Chillida-Leku (Hernani-Guipuzkoa) 5 

Museo de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) 1373 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Lleó) 1603 

Museo de Arte Sacro (Jerez de los Caballeros, Badajoz) 2 

Museo de la Ciencia y el Agua (Múrcia) 3298 

Museo de la Siderurgia (Langreo, Astúrias) 49 

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (Conca) 2192 

Museo de Navarra (Pamplona) 2 

Museo del Calzado (Elda, Alacant) 4656 

Museo del Mar de Galicia (Vigo) 2346 

Museo del Prado (Madrid) 1187 

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela) 2705 

Museo Guggenheim (Bilbao) 34287 

Museo Interactivo de la Música (Málaga) 4 

Museo Sefardí (Toledo) 1399 

Museo Thyssen-Bornemisa (Madrid) 4823 

Real Cartuja (Valldemossa- Mallorca) 364 

  

Mitjana del grup de control 3154 

 
Taula 27. Grup de control d’Espanya ordenats alfabèticament. Elaboració pròpia. 
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En la comparació entre els promitjos de Catalunya (2009) i d’Espanya és 
clarament superior Espanya: 1914 vers els 3154 respectivament. Malgrat pugui 
ser necessari confirmar les dades d’aquest grup espanyol amb noves mostres, 
sembla que a les webs dels museus catalans encara els hi queda feina per fer 
en posicionament, especialment en els museus més petits. 
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Gràfic 15. Comparativa de promitjos Catalunya – Espanya, any 2009. Elaboració pròpia. 
 
 
La taula 28 està ordenada segons el nombre d’enllaços externs rebuts. Es 
confirma la tendència a major i més important museu més nombre d’enllaços 
rep, la qual cosa és perfectament lògica i també podem veure que el nombre de 
resultats amb els museus importants catalans és molt similar. 
 
 

Rànquing Museus d’Espanya 

Museu (ordenats de major a menor nombre) 

Enllaços 
entrants 

Museo Guggenheim (Bilbao) 34287 

Museo Thyssen-Bornemisa (Madrid) 4823 

Museo del Calzado (Elda, Alacant) 4656 

Museo de la Ciencia y el Agua (Múrcia) 3298 

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela) 2705 

Museo Canario (Las Palmas) 2373 

Museo del Mar de Galicia (Vigo) 2346 

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (Conca) 2192 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Lleó) 1603 

Museo Sefardí (Toledo) 1399 
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Museo de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) 1373 

Museo del Prado (Madrid) 1187 

Museo Arqueológico y Etnológico (Córdova) 375 

Real Cartuja (Valldemossa- Mallorca) 364 

Museo de la Siderurgia (Langreo, Astúrias) 49 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 30 

Museo Chillida-Leku (Hernani-Guipuzkoa) 5 

Museo Interactivo de la Música (Málaga) 4 

Museo de Arte Sacro (Jerez de los Caballeros, Badajoz) 2 

Museo de Navarra (Pamplona) 2 

 
Taula 28. Grup de control d’Espanya ordenat de major a  

menor en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
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6.6.5 Comparació Catalunya - Europa 
 
 
En la taula 29 els resultats del grup de control de museus d’Europa. Aquest 
grup ha estat seleccionat en funció de la importància del museu. L’objectiu de 
la comparació es identificar a quina distancia estan les webs dels museus 
catalana dels millors d’Europa. 
 
 
 

Museus d’Europa 

 

Enllaços entrants 

Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany 457 

Fitzwilliam Museum 5762 

Kunsthistorisches Museum Vienna 15 

Musèe du Château de Versailles 27214 

Musée du Louvre 89689 

Musée Rodin 3789 

Museum het Rembrandthuis 3081 

National Gallery 66070 

National Museum of Denmark 424 

National Portrait Gallery 15462 

Rijksmuseum Amsterdam 410 

Royal Academy of Arts 31673 

State Hermitage Museum 21459 

Tate Online 80613 

The State Russian Museum 1873 

  

Mitjana  23199,4 
 

Taula 29. Grup de control principals museus d’Europa ordenats alfabèticament. Elaboració 
pròpia. 

 
 
Els resultats d’Europa són enormement superiors: 1.914 dels catalans vers els 
23.200 dels europeus de promig. 
 
Els líders europeus són també molt i molt lluny dels principals museus catalans. 
Estem doncs a anys de distància. 
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Gràfic 16. Comparativa de promitjos Catalunya – Europa, any 2009. Elaboració pròpia. 
 

 

Rànquing dels Museus d’Europa 

 Museu (ordenats per major menor 
nombre) 

Enllaços entrants 

Musée du Louvre 89689 

Tate Online 80613 

National Gallery 66070 

Royal Academy of Arts 31673 

Musèe du Château de Versailles 27214 

State Hermitage Museum 21459 

National Portrait Gallery 15462 

Fitzwilliam Museum 5762 

Musée Rodin 3789 

Museum het Rembrandthuis 3081 

The State Russian Museum 1873 

Art and Exhibition Hall of the Federal 
Republic of Germany 

457 

National Museum of Denmark 424 

Rijksmuseum Amsterdam 410 

Kunsthistorisches Museum Vienna 15 

 
Taula 30. Grup control Europa ordenada de major a  

menor en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
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6.6.6 Comparació Catalunya – domini .museum 
 
 
En la taula 31 els resultats del grup de control .museum. Aquest grup ha estat 
seleccionat en funció del nombre d’enllaços entrants. S’han escollit els 15 
millors museus entre tots els llocs web amb domini de tipus .museum. 
L’objectiu es també veure a quina distància estan els llocs web de museus de 
Catalunya en relació als millors del món. 
 
Previsiblement els museus que han demanat i gestionat un domini de tipus 
museum tenen un especial interès en la seva promoció a través d’Internet i per 
tant es un grup de control altament interessant per l’estudi. 
 
 

Rànquing dels museus amb domini .museum 

Museu (ordenació alfabètica) 
Enllaços 
entrants 

Arkansas Inland Maritime Museum (North Little Rock, USA) 3.283 

The British Museum (Londres, Anglaterra) 715 

Dr. Sun Yat-sen Museum (Hong Kong, Xina) 440 

Espoo Museum of Modern Art (Espoo, Finlàndia) 2.299 

Hong Kong Science Museum (Hong Kong, China) 4.154 

The Library and Museum of Freemasonry (Londres, Anglaterra) 612 

Mori Art Museum (Tokio, Japó) 48.869 

Museum of Archaeology & Etnology (Burnaby, Canadà) 2.079 

Museum of Computer Art (MOCA) (New York, USA) 7.317 

Museum on the SEAM (Jerusalem, Israel) 6.606 

The Museum Social Tagging Project (USA) 2.290 

National children's Museum (National Harbor, USA) 792 

National Museum of Health & Medicine (Washington, USA) 15.676 

Nobel Foundation (Stockholm, Suècia) 1.294 

RAF Manston Spitfire & Hurricane Memorial Museum (Ramsgate, Anglaterra) 1.231 

Saint Louis Art Museum (St. Louis, USA) 5.337 

Silk Museum (Macclesfield, Anglaterra) 450 

Southern Appalachia Railway Museum (Oak Ridge, USA) 787 

Staatliche Museen (Berlin, Alemanya) 21.848 

Virginia Museum of Fine Arts (Richmond, USA) 1.898 

Mitjana  6.399 
 

  Taula 31. Grup de control domini .museum ordenada de  
major a menor en valors absoluts. Elaboració pròpia. 

 
La comparació entre les mitjanes és també superior al grup de control domini 
.museum: els 1914 vers els 6399 respectivament. 
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La comparació entre els principals museus catalans i els d’aquest grup de 
control no ens deixa malament del tot. Estan en nombre similar. 
 
 

Rànquing dels museus amb domini .museum 

 

Enllaços 
rebuts externs  

Mori Art Museum (Tokio, Japó) 48.869 

Staatliche Museen (Berlin, Alemanya) 21.848 

National Museum of Health & Medicine (Washington, USA) 15.676 

Museum of Computer Art (MOCA) (New York, USA) 7.317 

Museum on the SEAM (Jerusalem, Israel) 6.606 

Saint Louis Art Museum (St. Louis, USA) 5.337 

Hong Kong Science Museum (Hong Kong, China) 4.154 

Arkansas Inland Maritime Museum (North Little Rock, USA) 3.283 

Espoo Museum of Modern Art (Espoo, Finlàndia) 2.299 

The Museum Social Tagging Project (USA) 2.290 

Museum of Archaeology & Etnology (Burnaby, Canadà) 2.079 

Virginia Museum of Fine Arts (Richmond, USA) 1.898 

Nobel Foundation (Stockholm, Suècia) 1.294 

RAF Manston Spitfire & Hurricane Memorial Museum (Ramsgate, Anglaterra) 1.231 

National children's Museum (National Harbor, USA) 792 

Southern Appalachia Railway Museum (Oak Ridge, USA) 787 

The British Museum (Londres, Anglaterra) 715 

The Library amd Museum of Freemasonry (Londres, Anglaterra) 612 

Silk Museum (Macclesfield, Anglaterra) 450 

Dr. Sun Yat-sen Museum (Hong Kong, Xina) 440 

  

Mitjana  6.399 
 

Taula 32. Grup de control domini .museum ordenada de  
major a menor en valors absoluts. Elaboració pròpia. 
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Gràfic 17. Comparativa de promitjos Catalunya –  
domini .museum, any 2009. Elaboració pròpia. 

 
 
Per acabar l’apartat de comparació entre Catalunya i els grups de control hem 
creat la següent gràfica resum que considero prou significativa. 
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Gràfic 18. Comparativa amb tots els grups de control. Elaboració pròpia. 
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Si agafem els principals museus catalans en el rànquing de visibilitat i els 
comparem amb els principals museus dels grups de control d’Europa i domini 
.museum, s’observa que aquests resten en el nivell dels grups de control amb 
domini .museum i en el nivell a partir del quart principal museu europeu. Els 
nostres grans museus estan en un bon nivell. 
 
 
 

 
Principals museus segons grup de control 

 
Catalunya 

 
Europa 

 
.museum 

Museu d'Història 
de Catalunya 

39618 Musée du Louvre 89689 
Mori Art Museum 
(Tokio, Japó) 

48.869 

Fundació Dalí 16972 Tate Online 80613 
Staatliche 
Museen (Berlin, 
Alemanya) 

21.848 

Museu de 
Granollers 

14486 National Gallery 66070 

National Museum 
of Health & 
Medicine 
(Washington, 
USA) 

15.676 

Museu Nacional 
d'Art de 
Catalunya 

10948 
Royal Academy of 
Arts 

31673 

Museum of 
Computer Art 
(MOCA) (New 
York, USA) 

7.317 

Museu Picasso 9700 
Musèe du 
Château de 
Versailles 

27214 

Museum on the 
SEAM 
(Jerusalem, 
Israel) 

6.606 

Museu d'Art 
Contemporani 
de Barcelona 

6274 
State Hermitage 
Museum 

21459 
Saint Louis Art 
Museum (St. 
Louis, USA) 

5.337 

Museu Comarcal 
de l'Urgell 

2276 
National Portrait 
Gallery 

15462 

Hong Kong 
Science Museum 
(Hong Kong, 
China) 

4.154 
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Fundació Miró 2229 
Fitzwilliam 
Museum 

5762 

Arkansas Inland 
Maritime Museum 
(North Little 
Rock, USA) 

3.283 

Museu Diocesà 
de Tarragona 

2069 Musée Rodin 3789 

Espoo Museum 
of Modern Art 
(Espoo, 
Finlàndia) 

2.299 

Museu d'Història 
de Barcelona 

1912 
Museum het 
Rembrandthuis 

3081 
The Museum 
Social Tagging 
Project (USA) 

2.290 

Museu de la 
Música 

1404 
The State 
Russian Museum 

1873 

Museum of 
Archaeology & 
Etnology 
(Burnaby, 
Canadà) 

2.079 

Museu Nacional 
de la Ciència i la 
Tècnica de 
Catalunya 

1148 

Art and Exhibition 
Hall of the 
Federal Republic 
of Germany 

457 
Virginia Museum 
of Fine Arts 
(Richmond, USA) 

1.898 

Museu de 
l'Institut Botànic 
de Barcelona 

935 
National Museum 
of Denmark 

424 
Nobel Foundation 
(Stockholm, 
Suècia) 

1.294 

Museu de 
Badalona 

796 
Rijksmuseum 
Amsterdam 

410 

RAF Manston 
Spitfire & 
Hurricane 
Memorial 
Museum 
(Ramsgate, 
Anglaterra) 

1.231 

 
Taula 33. Comparativa dels quinze principals museus catalans amb els principals d’Europa i 

domini .museum. Elaboració pròpia. 
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7 FASE DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 

7.1 Avaluació d’incidències i problemes detectats 

 
 
Dels resultats obtinguts un dels que més ens ha preocupat, per si s’havia 
comés algun error, ha estat el de la Fundació Miró. Sorprèn la pèrdua tan 
accentuada d’enllaços i indirectament de visibilitat en una institució museística 
de primera línia a casa nostra. Es va comprovar que la url fos la correcta. Per 
assegurar-ne la validesa dels resultats es va repetir dues vegades l’anàlisi amb 
l’aplicatiu DigiDocSpider. En els dos casos els resultats van ser idèntics, així 
que després de realitzar l’elaboració de les taules amb el programa Excel, es 
va decidir realitzar algunes comprovacions manuals. Utilitzant el cercador 
Yahoo Search amb l’ordre link es va obtenir un resultat de 99 enllaços externs 
que rep la Fundació. Utilitzant l’eina d’Alexa el resultat és de 101. Hi ha doncs 
coincidència en aquests serveis d’internet. També es va comprovar la 
presència del museu en els principals motors de cerca i en el directori DMOZ. 
Una plausible explicació seria un canvi de domini en la url, però es van fer les 
comprovacions oportunes en els estudis anteriors com en l’actual i la url 
sempre ha estat la mateixa. És cert però, que no utilitza metaetiquetes en el 
codi font: no té paraules clau definides, ni una descripció i a part del títol 
principal de la web, la resta no en té. Utilitza bastant javascript, que dóna 
problemes per al posicionament en els motors de cerca. 
 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Home - FundaciÃ³ Joan MirÃ³</title> 
 <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link rel="shortcut icon" href="fmiro.ico"  / 
<script type="text/javascript" language="javascript" src="script/form.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="script/swfobject.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 

 
Meta etiquetes del codi font de la web de la Fundació Miró. 

 
 
 
Durant l’anàlisi va resultar curiós trobar que la url del Museu de Cervera 
http://www.museudecervera.com/ havia passat a unes altres mans. L’adreça 
actual és http://www.museudecervera.cat. Sembla que la url hagi estat venuda, 
mireu si no ara: 
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L’actual museudecervera.com 
 
 
 
 

 
 

El Museu de Cervera amb l’url museudecervera.cat 
 
 
Com s’ha comentat en  l’apartat de recollida de dades es va fer una revisió dels 
llistats amb error dels estudis 2006 (Monistrol 2006) i 2008 (Rovira 2008). 
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L’anàlisi dels museus de Catalunya del 2009 no ha donat cap error. Tampoc ha 
donat error en l’anàlisi el grup de control Europa i el grup de control amb domini 
.museum. Un error es va produir en la recollida de dades en el grup de control 
d’Espanya, el Museu de Belles Arts de València per un canvi en la url. Es va 
substituir aquest museu pel Museo Thyssen Bornemisa de Madrid, de la 
mateixa tipologia que el valencià. 
 
En la revisió final de les adreces web dels museus de Catalunya en el moment 
just de tancament del redactat definitiu (juny de 2009), a part de la comentada 
anteriorment del Museu de Cervera, es van detectar tot un seguit de 
modificacions en les url’s que es citen a continuació: 
 
Han modificat: 
 

• Centre d’Interpretació del Parc Güell 
• Museu d’Història de Sabadell 
• Museu d’Història de Terrassa 
• Museu del joguet de Catalunya 
• Museu Etnològic del Montseny 
• Museu Marítim de Barcelona 
• Museu Tèxtil i de la Indumentària 

 
No funciona: 
 

• Museu d’Història de Girona 
 
Amb un avís que aviat restarà disponible: 
 

• Museu de Montserrat 
 
Han agrupat sota un primer nivell de domini comú: 
 

• Museu d’Història de Barcelona 
• Museu de la Música 
• Museu Monestir de Pedralbes 
• Museu Picasso 
• Museu de Zoologia 

 
 
S’han repetit diverses vegades els càlculs amb el programa Excel, calia estar 
segur dels càlculs, per l’espectacular augment que es produïa en els resultats, 
certament gens esperat. Era necessari estar plenament segur que tots els 
càlculs, taules i gràfics eren correctes. En el primer càlcul precisament es va 
cometre un error en la fórmula per establir el rànquing de visibilitat dels museus 
de Catalunya que donava resultats especialment sorprenents, per exemple el 
Museu de Cervera era el primer en el rànquing amb més de 39000 enllaços. La 
revisió va permetre detectar l’error i fer la correcció adequada. 
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La selecció de grup de control Espanya va donar algun mal de cap, doncs calia 
obtenir un grup prou heterogeni i representatiu en tipologia, grandària i 
representació geogràfica per la comparativa amb els catalans. El directori del 
Ministeri de Cultura, Directorio de los Museos de España, va resoldre el 
problema. La cerca però va ser lenta. 
 
En la selecció del grup de control amb domini .museum va ser necessari 
destriar aquells dominis que no eren museus en sí, sinó organismes 
governamentals relacionats amb els museus o directoris sobre museus. 
 
Durant el treball, fins i tot avui que s’està tancant el redactat definitiu, els 
museus han estat notícia en els mitjans de comunicació. El febrer una molt 
interessant entrevista a La Vanguardia a l’ex director del Metropolitan de Nova 
York; el mes de maig el tancament del Museu Militar del Castell de Montjuic a 
Barcelona; la reobertura amb un nou concepte expositiu del Museu Nacional 
del Centro de Arte Reina Sofia de Madrid; la celebració del dia dels museus i 
de la nit dels museus amb obertura pública fins a la matinada. I avui 14 de juny 
un breu però interessant article a l’Avui digital criticant la política de tancament 
d’alguns museus els dissabtes a la tarda (ja tanquen habitualment els 
diumenges a la tarda). 
 
Hi ha un moviment professional important, tot just aquest mes de juny es 
celebra una jornada sobre la comunicació en els museus a Madrid organitzada 
pel Ministeri de Cultura; el curs passat es va celebrar una jornada de difusió 
cultural a la Universitat de Barcelona i s’incorpora com a assignatura en el 
Màster de Gestió de Continguts Digitals com a matèria optativa. 
 
 

7.2 Proposta de millora de l’aplicatiu 
 
El funcionament és molt bo. No s’ha detectat errors ni disfuncions importants. 
La proposta aniria a la millora d’aspectes d’usabilitat. El programa no és intuïtiu, 
costa d’entendre cap on has d’anar per la gestió i realització dels informes. 
Costa trobar com fer la consulta dels teus projectes, doncs són molts els que hi 
ha. En alguns casos has de repetir el mateix en dues barres de consulta 
diferent. En resum, és millorable en usabilitat. 
 
 

7.3 Conclusions 
 
 
s’han complet els objectius del projecte: 
 

• S’han identificat totes les web dels museus de Catalunya. 
 

• S’han elaborat els rànquings de visibilitat de les webs dels museus de 
Catalunya en l’any 2009. 
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• S’han realitzat les comparatives i elaborat els rànquings dels estudis 
previs dels anys 2006 (Monistrol 2006) i 2008 (Rovira 2008). 

 
• S’han identificat les webs que han guanyat visibilitat i les que n’han 

perdut. 
 

• S’han comparat els resultats dels museus catalans amb els grups de 
control creats específicament per al projecte: Espanya, Europa, domini 
.museum. 

 
• S’han identificat i intentat justificar els resultats i s’han definit unes 

recomanacions de bones pràctiques. 
 
 
En relació als criteris d’èxit definits en la primera part del projecte també s’ha 
assolit l’èxit: 
 
 

• S’han identificat les bones pràctiques que ajuden a millorar la visibilitat 
 

• S’han obtingut dades fiables de la visibilitat i s’han creat rànquings que 
responen a la realitat 

 
• Es confirma que els enllaços externs tenen un gran pes en els càlculs 

per als rànquings dels principals motors de cerca 
 

• S’han detectat millores per a l’aplicatiu utilitzat en la recollida de dades. 
 
 
A títol personal el projecte ha estat altament estimulant. M’ha permès conèixer 
el món dels museus amb més profunditat, la seva realitat, els seus problemes i 
el seu futur. Un gran repte, especialment a casa nostra, que evidentment 
necessita de recursos humans i econòmics. 
 

7.4 Difusió del projecte 
 
Del projecte es farà una versió en article per publicar en una publicació 
periòdica amb indicador d’impacte ISI. 
 
Es presentarà també en un congrés o jornada de tipus nacional o internacional 
que es celebri a la tardor del 2009 o durant el 2010. 
 
També hi ha la possibilitat de projectes de futur amb altres col·laboradors i 
investigadors. 
 
El projecte es dipositarà en repositoris digitals. 
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7.5 Noves anàlisis a realitzar 
 
Es preveu realitzar una nova anàlisi el 2012 i constatar l’evolució en visibilitat, 
comparatives i aplicació de les bones pràctiques professionals en la web. 
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9.1 Url’s dels museus analitzats 

 
 
Catalunya 
 
 

Llocs web de museus de Catalunya 

Museu (ordenació alfabètica) Adreça web 

Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer (Vilanova i la Geltrú) 

http://www.victorbalaguer.cat/ 
 

Catedral de Girona 

http://www.catedraldegirona.org/
visita/cat/tresor/principal/index.h

tml 
 

Centre d'Interpretació del Parc 
Güell 

http://www.bcn.cat/museuhistori
aciutat/ca/park_guell.html 

 

Fundació Dalí 
http://www.salvador-
dali.org/index.html 

 

Fundació Miró http://fundaciomiro-bcn.org/ 
 

Fundació Tàpies 
http://www.fundaciotapies.org/sit

e/spip.php?rubrique65 
 

L'Enrajolada Casa - Museu 
Santacana (Martorell) 

http://www.martorell.cat/ajmartor
ell/ca/arees-

municipals/cultura/museus/enraj
olada.html 

 

Museu Agrícola de Cambrils 
http://www.cambrils.org/mhc/ct/a

gricola.htm 
 

Museu Comarcal de l'Urgell http://www.museutarrega.com/ 
 

Museu d'Arqueologia de 
Catalunya 

http://www.mac.cat/ 
 

Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona 

http://www.macba.es/controller.
php 

 

Museu d'Art de Girona 
http://www.museuart.com/cat/in

dex.html 
 

Museu d'Art Jaume Morera 
(Lleida) 

http://www.paeria.es/mmorera/ 
 

Museu d'Art Modern de 
Tarragona 

http://www.altanet.org/MAMT/C
AT/mamt.htm 

 

Museu d'Història de Barcelona 
http://w3.bcn.es/V64/Home/V64
XMLHomeLinkPl/0,4468,335907

851_335943991_1,00.html 
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Museu d'Història de Cambrils 
http://www.cambrils.org/mhc/ct/i

ndex.htm 
 

Museu d'Història de Catalunya http://www.mhcat.net/ 
 

Museu d'Història de Girona 
http://www.ajuntament.gi/museu

_ciutat/ 
 

Museu d'Història de Sabadell 
 

http://www.ajsabadell.net 
 

Museu de Badalona http://www.museubdn.es/ 
 

Museu de Cardedeu 
http://www.museudecardedeu.or

g/ 
 

Museu de Cervera 
http://www.museudecervera.cat/

start.htm 
 

Museu de Gavà 
http://www.patrimonigava.com/c

at/imgpcn/mg.asp 
 

Museu de Granollers http://www.museugranollers.org/ 
 

Museu de l'Empordà http://www.museuemporda.org/ 
 

Museu de l'Institut Botànic de 
Barcelona 

http://www.institutbotanic.bcn.es
/ 
 

Museu de la Música 

http://w3.bcn.es/V62/Home/V62
XMLHomeLinkPl/0,4388,285254

511_285742177_1,00.html 
 

Museu de la Noguera 
http://www.museucn.com/catala/

index.htm 
 

Museu de la Pell d'Igualada 
http://www.igualada.cat/web/sec

cio2.php?Id=410 
 

Museu de la Pesca de Palamós 
http://www.museudelapesca.org

/web/ 
 

Museu de Montserrat 
http://www.museudemontserrat.

com/ 
 

Museu de Ripoll http://www.museuderipoll.org/ 
 

Museu de Terrassa 

http://www.ajterrassa.es/ajunta
ment/imcet/cultura/museus/mus

eudeterrassa/index.html 
 

Museu de Zoologia http://www.bcn.es/medciencies/
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catala/museozoo.htm 
 

Museu del Cinema (Girona) 
http://www.museudelcinema.org

/ct/c1.html 
 

Museu del Futbol Club 
Barcelona 

http://www.fcbarcelona.com/web
/catala/club/club_avui/territori_b

arca/museu/museu.html 
 

Museu del Joguet de Catalunya http://www.mjc.cat/ 
 

Museu del Suro de Palafrugell http://www.museudelsuro.cat/ 
 

Museu del Vidre de Vimbodí 
http://www.vimbodi.altanet.org/

museudelvidre.php 
 

Museu Deu (Vendrell) 

http://www.elvendrell.net/Pagina
M1IndexLit.aspx?MWS_IdElem
=101014&MWS_Tip=Obj&MWS

_IDRCate=VIMusDe 
 

Museu Diocesà d'Urgell 
http://www.museudiocesaurgell.

org/home/cat/benvingut.htm 
 

Museu Diocesà de Tarragona 
http://museu.diocesa.arquebisba

ttarragona.cat/ 
 

Museu Episcopal de Vic 
http://www.museuepiscopalvic.c

om/ 
 

Museu Etnològic del Montseny 
http://www.museuetnologicmont

seny.org/ 
 

Museu Frederic Marès 
http://www.museumares.bcn.es/i

ndex.htm 
 

Museu Geològic del Seminari de 
Barcelona 

http://www.bcn.es/medciencies/
mgsb/ 

 

Museu Marítim de Barcelona 
http://www.mmb.cat/default.asp

?idApartado=96&idIdioma=1 
 

Museu Molí Paperer de 
Capellades 

http://www.mmp-
capellades.net/catala/default.ht

m 
 

Museu Monestir de Pedralbes 

http://w3.bcn.es/V64/Home/V64
XMLHomeLinkPl/0,4468,335907

851_335943991_1,00.html 
 

Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou 

http://www.elmasnou.net/ambit.
php?id=6 
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Museu Municipal de Tossa de 
Mar 

http://www.tossademar.com/mu
seu/home.htm 

 
Museu Municipal Josep Aragay 

(Breda) 
http://www.museuaragay.org/ 

 

Museu Municipal Vicenç Ros 
(Martorell) 

http://www.martorell.cat/ajmartor
ell/ca/arees-

municipals/cultura/museus/vince
nc-ros.html 

 

Museu Nacional d'Art de 
Catalunya 

http://www.mnac.cat/index.jsp?l
an=001 

 
Museu Nacional de la Ciència i 

la Tècnica de Catalunya 
http://www.mnactec.cat/ 

 

Museu Pau Casals 
http://www.paucasals.org/ca/MU

SEU-historia-i-missio/ 
 

Museu Picasso 

http://w3.bcn.es/V66/Home/V66
XMLHomeLinkPl/0,4589,417470

534_417617303,00.html 
 

Museu Salvador Vilaseca 
(Reus) 

http://museus.reus.net/msv/ 
 

Museu Tèxtil i d'Indumentària 

http://www.dhub-
bcn.cat/ca/museus/museu-textil-

i-dindumentaria 
 

Museu Torre Balldovina http://www.minorisa.es/mtbsc/ 
 

Museu-Arxiu Municipal de 
Calella 

http://www.calella.cat/atencio_al
_ciutada/equipaments/Culturals/
Museu_Arxiu_Municipal_de_Cal
ella_Josep_M._Codina_i_Bague

_ 
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Grup de control Espanya 
 

 
Nom del Museu 

 
Adreça web 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid) http://man.mcu.es/museo/el_museo.
html 
 

Museo Nacional del Prado (Madrid) http://www.museodelprado.es/ 
 
 

Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha (Conca) 

http://www.jccm.es/museociencias/ 
 

Museo Thyssen-Bornemisa (Madrid http://www.museothyssen.org/thyss
en/ 
 

Museo Arqueológico  y Etnológico 
(Còrdova) 

http://www.juntadeandalucia.es/cult
ura/museos/MAECO/ 
 

Museo Sefardí (Toledo) http://www.museosefardi.net/ 
 

Museo de la Siderurgia (Langreo - 
Astúrias)  

www.museodelasiderurgia.com 
 

Real Cartuja (Valldemossa- Mallorca) www.valldemossa.com 
Museo del Calzado (Elda – Alacant) http://www.museocalzado.com/ 

 
Museo do Pobo Galego (Santiago de 
Compostela) 

http://www.museodopobo.es/ 
 

Museo del Mar de Galicia (Vigo) http://www.museodomar.com/ 
 

Museo de Arte Sacro (Jerez de los 
Caballeros – Badajoz) 

http://www.jerezdeloscaballeros.es/
museo/jcaballeros.htm 
 

Museo Guggenheim (Bilbao) http://www.guggenheim-bilbao.es/ 
 

Museo Canario (Las Palmas) http://www.elmuseocanario.com 
Museo Interactivo de la Música (Málaga) http://www.musicaenaccion.com/elm

useo.htm 
 

Museo de Altamira (Santillana del Mar – 
Cantabria) 

http://museodealtamira.mcu.es/ 
 

Museo de Navarra (Pamplona) http://www.cfnavarra.es/cultura/mus
eo/esp/textos/museo.html 
 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León  (Lleó)  

http://musac.es/ 
 

Museo de la Ciencia y el Agua (Múrcia) http://www.cienciayagua.org/ 
 

Museo Chillida-Leku (Hernani-Guipuzkoa) http://www.eduardo-
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chillida.com/Informacion-
General.2.0.html 
 

 
 
 
Grup de control Europa 
 

 
Nom del museu 

 
Adreça web 

Art and Exhibition Hall of the Federal 
Republic of Germany 

http://www.kah-
bonn.de/index_e.htm 
 

Fitzwilliam Museum 
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/ 
 

Kunsthistorisches Museum Vienna 
http://www.khm.at/khm-portal/ 
 

Musèe du Château de Versailles 
http://www.chateauversailles.fr/hom
epage 
 

Musée du Louvre 
http://www.louvre.fr/llv/commun/hom
e.jsp 
 

Musée Rodin 
http://www.musee-
rodin.fr/accueil.htm 
 

Museum het Rembrandthuis 
http://www.rembrandthuis.nl/cms_pa
ges/index_main.html 
 

National Gallery 
http://www.nationalgallery.org.uk/ 
 

National Museum of Denmark 
http://www.nationalmuseet.dk/sw20
374.asp 
 

National Portrait Gallery 
http://www.npg.org.uk/index.php 
 

Rijksmuseum Amsterdam 
http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp
?lang=en 
 

Royal Academy of Arts 
http://www.royalacademy.org.uk/ 
 

State Hermitage Museum 
http://www.hermitagemuseum.org/ht
ml_En/index.html 
 

Tate Online 
http://www.tate.org.uk/ 
 

The State Russian Museum 
http://www.rusmuseum.ru/eng/home
/ 
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Grup de control amb domini .museum 
 

 

Nom del museu Adreça web  
Mori Art Museum (Tokio, Japó) www.mori.art.museum 

Staatliche Museen (Berlin, Alemanya) www.smb.museum 

National Museum of Health & Medicine 

(Washington, USA) nmhm.washingtondc.museum 

Museum of Computer Art (MOCA) (New York, USA) moca.virtual.museum 

Museum on the SEAM (Jerusalem, Israel) www.coexistence.art.museum 

Saint Louis Art Museum (St. Louis, USA) www.stlouis.art.museum 

Hong Kong Science Museum (Hong Kong, China) hk.science.museum 

Arkansas Inland Maritime Museum (North Little 

Rock, USA) aimm.museum 

Espoo Museum of Modern Art (Espoo, Finlàndia) www.emma.museum 

The Museum Social Tagging Project (USA) www.steve.museum 

Museum of Archaeology & Etnology (Burnaby, 

Canadà) www.sfu.museum 

Virginia Museum of Fine Arts (Richmond, USA) www.vmfa.museum 

Nobel Foundation (Stockholm, Suècia) nobelprize.virtual.museum 

RAF Manston Spitfire & Hurricane Memorial 

Museum (Ramsgate, Anglaterra) spitfire.memorial.museum 

National children's Museum (National Harbor, USA) www.ncm.museum 

Southern Appalachia Railway Museum (Oak Ridge, 

USA) www.southernappalachia.railway.museum 

The British Museum (Londres, Anglaterra) the.british.museum 

The Library amd Museum of Freemasonry (Londres, 

Anglaterra) www.freemasonry.london.museum 

Silk Museum (Macclesfield, Anglaterra) www.macclesfield.silk.museum 

Dr. Sun Yat-sen Museum (Hong Kong, Xina) hk.drsunyatsen.museum 


