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1. INTRODUCCIÓ 
 

Tim O’Reilly1 va definir el concepte de Web 2.0 com un espai intercomunicatiu o 
interactiu multidireccional. És a dir, els usuaris volen participar, col·laborar i ser part 
activa i participativa del projecte web. No és fàcil definir en un sol concepte la web 2.0, 
doncs es barregen freqüentment qüestions com la comunicació i la informació, i a més 
cal sumar-hi els conceptes col·laborar, interactuar, participar. No obstant, en els 
propers paràgrafs de la introducció s’intenta clarificar algunes idees i definir els 
conceptes bàsics més característics de la web 2.0. 

Segons Lluís Codina (2009) la Web 2.0 és la responsable dels majors canvis que han 
passat a internet des de mitjans dels 2000 i segurament és la responsable de 
l’augment d’audiència (visibilitat, trànsit) de la web en relació amb altres canals o 
mitjans de comunicació. Sembla, doncs, que era només qüestió de temps que aquests 
canvis afectessin a les activitats acadèmiques i d’investigació. I de retruc, a tota la 
societat. 

Les xarxes socials són un dels elements més característics de la web 2.0. Per a la 
major part dels ciutadans, dir web 2.0, és dir, xarxes socials. Però la web 2.0 és també 
un conjunt d’eines tècniques (maquinari, programari) i tecnològiques que ha fet 
possible l’existència de les xarxes socials. Aquesta segona característica és la 
tecnologia.  

La web 2.0 és comunicació, és a dir, la capacitat de transmetre en qualsevol format, a 
nivell personal o col·lectiu de forma simple i fàcil. És també, plataforma, un conjunt 
d’aplicacions que no estan tancades en l’ordinador personal sinó disponibles i usades 
via internet des de qualsevol lloc. És clarament, contingut, o sigui, la capacitat de 
crear, publicar i compartir informació pels propis individus. I, com he citat en el primer 
paràgraf segon O’Reilly, participació dels individus de forma activa és la raó de 
l’existència de molts dels serveis web 2.0. Al voltant de la web 2.02 es mouen diferents 
conceptes, a tall resumit en podem citar els següents: cercadors 2.0 especialitzats; 
cercadors generalistes; comunitats mòbils i d’accés; serveis per compartir vídeos com 
el popular YouTube; per compartir fotos com flickr; marcadors socials i tagging com el 
més conegut, Del.icio.us; les xarxes socials professionals (networking); les xarxes 
socials personals, la més popular Facebook; aplicacions sobre mapes com el famós 
Google Maps; pàgines d’inici personalitzades; aplicacions en línia; wikis; videoblocs; 
podcasting; serveis de notícies RSS; serveis que agrupen informació procedent de 
diverses fonts; i un llarg etcètera. Un dels elements que en els últims temps està 
agafant major embranzida és el blog, també conegut com a bitàcola. En el blog, els 
lectors poden escriure els seus comentaris i l’autor donar-hi resposta, de forma que és 
possible establir un diàleg. No obstant cal precisar que aquesta és una opció que 
depèn de la decisió que prengui l’autor del blog, doncs les eines que permeten 
dissenyar els blogs (que n’hi ha diverses, com Blogger de Google) poden fer que no 
tots els internautes, o fins i tot cap, puguin participar afegint-hi comentaris. 

L’anàlisi de com les institucions culturals afronten el repte de la comunicació i la difusió 
dins del nou paradigma justifica per si sol la conveniència del present estudi. Fixem, 

                                                      
1 O’Reilly Media Web 2.0 Conference 2004 

2 Consulteu http://www.internality.com/web20 
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per exemple, la mirada en la següent frase de Phillipe de Montebello,3 l’exdirector del 
Metropolitan of Art Museum de Nova York, “internet farà reinventar els museus”. O, el 
que argumenta en la mateixa línia però matisat Conxa Rodà4, coordinadora de 
projectes del Museu Picasso de Barcelona, “encara que penso que les col·leccions 
haurien d’estar totes en línia, res pot comparar-se a estar davant d’un Velázquez o un 
Picasso”. Més rotund s’ha expressat recentment en una entrevista en la premsa David 
Bollier5, creador dels Creative Commons, “El futur dels museus està en les xarxes 
socials”. 

Certament internet té un paper preponderant. Els museus tenen ja una web per  
informar (sobre la ubicació, fons, horaris, etc.); per crear comunitat (pàgines per a la 
comunicació de les activitats); per facilitar l’accés a la cultura (pàgines amb informació 
sobre les exposicions); i per d’altres funcions com l’educativa o, per generar beneficis. 
Però el que planteja internet ara són nous reptes i noves maneres de comunicar, com 
s’indica en els primeres paràgrafs del treball. Podem veure un interessant estudi 
d’Espadas (2009), responsable web de la Fundación Thyssen-Bornemisza sobre l’ús 
d’elements web 2.0 en els museus internacionals però en clau espanyola. Espadas 
(taula 1) indica que en els rànquings de serveis més usats encara es mantenen els 
cercadors en primera posició (Google, Yahoo) però els basats en web 2.0 com les 
xarxes socials (destacat a la taula) són cada cop més a prop. 

 

 Rànquing  
Compete.com  

Rànqu ing Alexa.com  

1 Google  Google  
2 Yahoo  Yahoo.com  
3 Facebook  Youtube  
4 Live  Facebook  
5 Msm  Live  
6 Ebay  msm  
7 Youtube  wikipedia  
8 Wikipedia  Blogger  
9 Amazon  Baidu  
10 myspace  Yahoo.co.jp  

 
Taula1.Rànquings de serveis d’internet més utilitzats (Font: Javier Espadas) 

 

Des d’una perspectiva acadèmica quan es parla d’indústries culturals6 no s’hi inclouen 
els museus sinó que es redueix l’àmbit d’anàlisi a aquells sectors culturals proveïdors 
de productes culturals massius, reproduïbles mecànicament o difosos massivament; 
és a dir, redueix l’ús del terme a les indústries del llibre, el disc, l’audiovisual i al 
conjunt dels productes simbòlics produïts o distribuïts pels nous mitjans multimèdia. 
Tanmateix, des d’altres perspectives (menys rigoroses), s’ha tendit a englobar el 
conjunt de l’activitat econòmica cultural sota el concepte d’indústria cultural, amb 
independència de la capacitat de producció en sèrie o distribució massiva dels 
diferents serveis o béns. En qualsevol cas, els museus són un mercat, un mercat 

                                                      
3 Lavanguardia.es, 16 de març de 2009 

4 Elperiodico.com, 13 d’octubre de 2009 

5 Publico.es,10/11/2009 

6 Lluis Bonet. “Les indústries culturals”, Trípodos, núm. 14, 2003 
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cultural on es mouen recursos econòmics i han de generar beneficis. Són una font 
important de captació de turistes per a moltes ciutats. Qui ha visitat Paris i no s’ha 
passejat per les esplèndides sales del Museu del Louvre? Barcelona rep milions de 
visitants cada any atrets per l’arquitectura, l’urbanisme, el bon menjar i el bon temps de 
la ciutat, però també per la seva oferta museística com el Museu Picasso, el Nacional 
d’Art o el museu del F.C Barcelona per citar els tres més visitats. Un exemple 
paradigmàtic de com un museu pot influir en el disseny de l’espai urbà és Bilbao que 
ha modificat el centre de la ciutat en funció d’un nucli cultural encapçalat pel Museu 
Guggenheim al voltant del qual ha girat el nou pla urbà. Però encara va més enllà, 
doncs a partir d’aquest museu s’ha creat el pla estratègic turístic de la ciutat com és 
ben sabut amb gran èxit. No és només en les ciutats importants on tenen un paper 
destacat com a reclam turístic sinó que també en sectors clau del turisme de sol i 
platja i de muntanya serveixen de complement o d’activitat alternativa. 

 

Gràfic 1. Cicle de relació museu – xarxa social - públic. Elaboració pròpia. 

 

L’estudi es centra en l’ús que els museus fan de les xarxes socials. Per la qual cosa, 
s’analitza els components tecnològics web 2.0. de les pàgines web. De com els 
museus utilitzen les xarxes socials, vegeu gràfic 1, per comunicar-se i relacionar-se 
amb el públic, usuaris i/o clients. Captar-los és l’objectiu principal? Únic? O volen anar 
més enllà i establir una veritable relació de participar, compartir, comunicar en web 
2.0?  

 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

Per donar resposta a les preguntes anteriors el treball vol analitzar de quina manera 
les institucions museístiques de Catalunya estan incorporant la web 2.0 en les seves 
estratègies de comunicació i difusió amb els ciutadans a través de la presència en les 
xarxes socials. 

 

 

Públic / clients 

 

Museus 

 

 

Xarxes socials 



7 

 

S’han seleccionat per a l’estudi sis dels principals museus d’art catalans. S’han triat els 
més grans pensant que per importància i recursos estan més predisposats a liderar 
l’aplicació de les noves tecnologies. I s’han escollit els d’art perquè tenen una 
reputació consolidada a Catalunya. 

Els sis museus d’art catalans triats per l’estudi són els següents: 

• Centre d’ Arts Santa Mònica  http://www.artssantamonica.cat/ 

• Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
http://www.cccb.org/es/ 

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

• Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) http://www.macba.cat 

• Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) http://www.mnac.cat/ 

• Museu Picasso http://www.museupicasso.bcn.es/ 

 

1.2 HIPÒTESI 
 

Les xarxes socials per internet han canviat el procediment de comunicar-se en les 
relacions humanes i en la manera de participar en aquestes relacions. Els ciutadans 
volen ser els actors principals, generadors de continguts, partícips del procés 
comunicatiu. 

En aquest nou escenari el marc d’estudi és un conjunt de sis grans museus d’art 
catalans presents en les xarxes socials. En aquest context s’estableix la següent 
hipòtesi: 

 

Els sis museus d’art presenten diferències significatives en el nivell d’implantació 
d’elements i serveis web 2.0, tan entre ells com amb altres museus internacionals. 

Aquestes diferències estan relacionades amb: 

a) Les característiques tècniques, d’arquitectura i de continguts de les webs 

b) La política estratègica portada a terme per cada institució 

 

Aquesta hipòtesi es comprovarà a partir de les següents metodologies: 

1. Anàlisi de les webs dels museus 

2. Presència quantitativa i qualitativa en serveis de xarxes socials 

3. Anàlisi de grans museus d’art internacional 

4. Comparativa dels museus catalans amb el grup de museus internacionals 
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 1.3 METODOLOGIA 
 

Per d’establir l’estat de la qüestió s’ha realitzat un estudi de la producció científica a 
nivell de Catalunya, d’Espanya i internacional. S’han consultat les principals bases de 
dades del sector i de les ciències socials, així com s’ha realitzat cerques en els 
principals motors de cerca com Google, Google Acadèmic, Yahoo, Bing, etc. i en els 
directoris principals com per exemple Dmoz. També s’ha realitzat una cerca en webs i 
blocs de professionals experts i propis de museus o d’institucions museístiques. S’ha 
cercat en documentació de jornades i congressos, destacant especialment interessant 
els treballs presentats en les diferents edicions de Museums and the web.7 

L’obtenció de les dades relacionades amb el nombre d’enllaços entrants s’ha realitzat 
directament en els cercadors Google i Yahoo Search per ser els més populars. Yahoo 
permet l’obtenció de les dades dels enllaços obtinguts separadament dels auto 
enllaços i Google permet utilitzar l’equació de cerca link:urldelllocweb, el que facilita 
l’obtenció de les dades. Per conèixer les dades sobre trànsit s’ha emprat el PageRank 
de Google que mesura i atorga un valor en una escala decimal segons el nombre de 
visites que rep una pàgina web i té en compte el valor de PageRank del visitant, una 
mesura de qualitat. També s’ha emprat el TrafficRank d’Alexa que atorga un rànquing 
en funció del nombre de visitants que rep la web i el nombre de pàgines que visita. 
Alexa estableix el rànquing a nivell mundial i a nivell del país al qual pertany la web, 
per la qual cosa resulta doblement interessant, doncs permet establir comparatives als 
dos nivells. El TrafficRank i el PageRank són àmpliament emprats en els camps 
acadèmic i de recerca. Per al posicionament, s’han utilitzat els cercadors generalistes 
més coneguts: Google, Yahoo Explorer, Altavista i Bing. S’han realitzat cerques 
simples pel nom complet de la institució i per les sigles en la versió catalana, 
espanyola i anglesa dels cercadors. S’han utilitzat paraules clau significatives en 
català, castellà i anglès. 

S’ha comprovat l’ús de les metadades del codi font de les pàgines web, així com la 
definició sobre accessibilitat, codi HTML, CSS de les pàgines web. 

La visita a les webs serveix per analitzar l’arquitectura de la informació, usabilitat, ús 
dels elements web 2.0. Aquesta part s’ha utilitzat les taules d’anàlisi de Codina8 
adaptant-les al treball, obviant atorgar puntuació, doncs l’objectiu de l’estudi és 
contrastar les dades. 

S’ha realitzat un seguiment de la presència a la xarxa social dels respectius museus, 
visitant periòdicament i comptabilitzant el nombre d’amics o inscrits registrats a cada 
museu i xarxa social. Per tal de poder realitzar el seguiment i rebre la informació dels 
museus m’he inscrit a cadascun d’ells a Facebook, la xarxa social amb més seguidors 
a nivell mundial. 

Per al compliment de la hipòtesi de treball s’ha creat el grup de control internacional. 
S’han triat quatre museus, entre els més grans museus d’art del món. La selecció ha 
estat feta a l’atzar, bé podrien haver estat altres grans museus com per exemple el 

                                                      
7 Sèrie de congressos anuals que es celebra als EEUU i Canadà, http://www.archimuse.com/ 

8 Lluís Codina. Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea (v. 2006). Barcelona: 
UPF. Área de Biblioteconomía y Documentación. Dep. de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, 
2006, 56 p. 
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British Museum, però s’ha considerat que quatre era prou significatiu i amb els triats 
també prou representatiu. La composició és de dos museus d’art contemporani i dos 
grans museus d’art general. 

Els museus internacionals analitzats són: 

• Tate Modern (Londres) http://www.tate.org.uk/modern/ 
 

• The Metropolitan Museum of Art (Nova York) http://www.metmuseum.org/ 
 

• The Solomon R. Guggenheim Museum (Nova York)  
http://www.guggenheim.org/ 
 

• Musée du Louvre (Paris) http://www.louvre.fr/ 
 

L’estudi s’ha realitzat durant el primer trimestre (gener-abril) del 2010. La revisió 
bibliogràfica s’inicià a finals d’octubre de 2009. El redactat final durant el mes de maig i 
la defensa i presentació el juliol. 

 

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Aquest apartat no és una revisió històrica ni tampoc exhaustiva de la producció 
científica actual. De la revisió bibliogràfica realitzada s’han seleccionat aquells estudis 
que s’ha considerat més significatius i adients per tal d’oferir una visió panoràmica i 
una aproximació a la situació actual dels museus a Catalunya, a Espanya i a nivell 
internacional. 

2.1. CATALUNYA 
 

El novembre de 2007 es va aprovar el Pla de Museus9 de Catalunya amb l’objectiu 
estratègic de poder conjugar per fi el debat endèmic entre una realitat territorial viva, 
en constant augment i la necessitat de crear unes infraestructures museístiques 
nacionals, en un context econòmic sempre escàs. El Pla defineix la situació com “la 
realitat museística catalana és extraordinàriament variada i prolífica i les actuals 
estructures museològiques amb prou feines donen resposta a les necessitats actuals i 
als reptes de futur que planteja la nostra societat. (...) Ara, 17 anys després de la 
publicació de l’actual llei de museus, cal un nou impuls per a solucionar aquesta falsa 
dicotomia i afrontar la nova realitat museística catalana.” 

Pel que fa a l’objecte d’aquest l’estudi el Pla de Museus de Catalunya té com a 
objectiu específic el de facilitar l’accés a les noves tecnologies i als mitjans de 
comunicació i el de treballar per a la millora de la comunicació i difusió dels museus, 
ampliar el seu públic i aprofundir-ne l’ús social. 

En l’apartat cinquè punt 1.3. dedicat a noves tecnologies el Pla de Museus de 
Catalunya diu explícitament: “els nostres museus han d’estar totalment oberts al món 
digital i virtual que s’està estenent. En aquesta línia, a finals de 2008, el Servei de 

                                                      
9 “Pla de Museus de Catalunya” (2007). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 
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Museus estarà en condicions de fer consultable per internet tot el patrimoni dels 
nostres museus. (...) Altres elements són el web corporatiu de museus” i que s’està 
“explorant nous models basats en entorns virtuals.” 

És ben cert que alguns dels objectius del pla s’han assolit, també és cert el que Glòria 
Munilla10 resumeix de 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  que han estat innovadores 
en aquest àmbit o bé vinculades als grans equipaments museístics o bé com a 
resultat de la iniciativa personal d’alguns treballadors. 

 

Molta feina doncs encara per fer. El Grup de recerca Òliba de la Universitat Oberta de 
Catalunya, al qual pertany Glòria Munilla, porta un treball d’anàlisi i seguiment de la 
situació dels museus a Catalunya i les TIC. Concretament ha realitzat estudis anuals 
de situació i estudis sobre la relació d’exposicions virtuals i reals, influències entre elles 
per potenciar les visites, etc. Cèsar Carreras (2005b), coordinador del grup, diu que la 
web interactiva és el model de futur a seguir. El mercat cultural relacionat amb el 
sector turístic, com s’apunta en la introducció, és un camp en expansió i de certa 
importància, un dels autors destacat és Lluís Bonet11, coordinador del Màster en 
Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona i expert en temes econòmics i culturals. 

Les xifres de visitants als museus de Catalunya no han deixat de créixer de forma 
continuada des de l’any 2003 havent passat dels més de quinze milions i mig el 2003 
als vint-i-tres milions del 200712 (darreres dades publicades). No obstant, algunes 
notícies recents esmenten pèrdues de visitants respecte els anys anteriors, per 
                                                      
10 1ª Jornada sobre Difusió Cultural i WWW. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, (UB) 9 octubre 
de 2008 

11 Vegeu a Bibliografia 

12 Font. Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) 
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exemple, en el Museu Dalí de Figueres, segons fonts del propi museu, que apunten a 
la crisi econòmica actual com a possible causa. 

Mentre s’observa com afectarà la crisi als museus i com es resolen les carències 
gairebé històriques en els museus catalans, es desenvolupen projectes tecnològics 
altament avançats. L’Observatori de la Comunicació Científica (OCC), centre de 
recerca del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, acaba 
d’obrir el projecte Món Virtual de la Ciència desenvolupat en tecnologia interactiva 3D. 
Aprofitant les tecnologies de representació virtual interactiva 3D, un simulador de codi 
obert que utilitza el mateix estàndard que el món virtual de Second Life, complementa 
les propostes presencials i digitals de museus, centres de ciència, planetaris i altres 
centres de divulgació, ja siguin les visites a exposicions o col·leccions, les seves 
pàgines web, o els projectes de digitalització oferts mitjançant aplicacions 
específiques. 

L’objectiu és clar: ampliar les accions de divulgació i comunicació de la ciència i del 
saber d’aquestes entitats, retroalimentant i potenciant l’impacte entre el públic, sobretot 
el més jove. 

En una línia semblant la Universitat de Barcelona acaba de crear un museu virtual amb 
més de dues-centes peces entre pintures dels segles XVI al XX, manuscrits medievals 
i altres materials diversos. És el primer d’aquestes característiques d’Espanya. 

Però l’ús de la tecnologia en 3D no és tan actual com pot semblar, a principis dels 
anys 90 a Catalunya es van iniciar els primers projectes d’aplicació virtual en museus 
d’arqueologia. El grup de recerca GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona 
Ordinador i Integració de Dades) de la Universitat de Lleida va realitzar algunes 
aplicacions de models en 3D de diferents jaciments i monuments històrics de les terres 
de Lleida, entre els que destacaria el jaciment ibèric de Els Vilars (Arbeca), Montsuar o 
el Monestir de Santa Maria de Lavaix. El 1993, aprofitant el Congrés Internacional de 
"La ciudad en el mundo romano" a Tarragona, es realitza una reconstrucció virtual de 
l'antiga Tarraco, mentre que al 1996 es fa també una reproducció virtual de l'antiga 
ciutat romana de Barcino. Moltes d'aquestes reconstruccions virtuals apareixen només 
de forma temporal en les exposicions, jaciments o museus que les acolliren; i 
finalment, moltes d'elles acaben formant part d'un suport fix, inicialment CD-ROMs i 
posteriorment DVDs. Tanmateix, El Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya ha estat molt actiu en la reconstrucció virtual 
d'espais arquitectònics com l'església de Sant Pere de Terrassa, la basílica de Scala 
Dei o l'església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell; actualment, participa en el projecte 
museogràfic del Born de Barcelona. 
 

2.2 ESPANYA 
 

Un treball de López de Prado presentat a les VI Jornadas Españolas de 
Documentación l’any 1998, analitzava l’estat de la introducció dels museus espanyols 
a la web. Recordem que l’esclat web cal situar-lo cap l’any 1994 i les primeres 
incorporacions de museus al web van començar el 1996. López de Prado diu en el seu 
treball que Espanya es va incorporar al mateix temps que els grans museus mundials 
però d’una forma més tímida. 

Posteriorment Bellido (2001, 2009) ha aportat treballs molt interessants sobre les 
noves estratègies de difusió cultural. Per l’autora, la presència dels museus a les 
xarxes socials és un element imprescindible de comunicació amb la ciutadania i un 
aspecte clau en l’atracció de potencials visitants, especialment, els més joves. 
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El darrer estudi de DosDoce (2009) fet sobre vint museus d’art de diferents comunitats 
autònomes, conclou que hi ha un major interès en el sector cultural per l’aplicació de 
les tècniques web 2.0 en estratègies de màrqueting, ús de tecnologia social com els 
blocs, els podcasts i un augment de la presència dels museus espanyols en les xarxes 
socials. L’estudi destaca com les principals entitats, el Museu del Prado, el Museu 
Thyssen, el Museu Guggenheim o el Museu Reina Sofía, entre d’altres, han realitzat 
una renovació total de la seva presència a la xarxa amb apostes innovadores i amb 
excel·lents resultats. 

L’estudi, però, indica que només el 30% dels museus analitzats disposa de sala de 
premsa virtual; que el 65% no compta amb un motor de cerca intern; que només el 
25% té en compte els enllaços entrants; només un 5% ofereix servei de podcasts; que 
el 30% disposa de servei d’alerta de notícies tipus RSS; una molt reduïda presència 
als serveis de xarxa social: nul·la participació a Delicious, només un 15% a Twitter, un 
20% a YouTube, només el 10% a Flickr, una mica més, el 30% a Facebook i gairebé 
nul·la presència a les xarxes professionals com Linked-in. Una dada també 
interessant, només el 45% dels museus analitzats en aquest estudi ofereixen visites 
virtuals. 

Malgrat totes les mancances, també sorgeixen projectes innovadors com el Centro de 
Interpretación de la Tecnología de Euskadi (BTEK) a Bilbao, el primer edifici museístic 
del món que es controla a través d’un iPad, un iPhone o un telèfon amb un sistema 
operatiu domòtic que permetí navegar per les diferents sales en 3D a temps real. 

 

2.3 INTERNACIONAL 
 

Els treballs a nivell internacional són molts. La cerca bibliogràfica i documental m’ha 
permès localitzar experiències web 2.0 aplicades a museus pràcticament a tots els 
països. Per raons òbvies dels objectius del treball, he seleccionat aquells que m’han 
semblat més interessants o més propers. En destaca, com era previsible per tradició, 
la literatura professional en l’àmbit anglosaxó. 

Un estudi de Nina Simon (2007) aporta una classificació per nivells gràficament 
representada en forma de piràmide en la relació d’interactuar en la comunicació entre 
els museus i els usuaris (gràfic 2) que oscil·la entre un nivell 1 d’actitud passiva fins un 
nivell 5 de comunicació col·lectiva social. 

 

 



13 

 

 

Gràfic 2. Simon’s Hierarchy of Social Participation. Font: Nora Simon 

 

Loran (2005) realitza un estudi sobre l’aplicació d’eines web 2.0 en els museus 
nacionals britànics per la captació de major públic presencial. En les conclusions 
determina que l’experiència britànica denota un alt grau d’interès i un compromís per 
mantenir una important presència en línia amb una elevada activitat de creació de 
continguts i una programació cada cop més pensada per a diferents públics. Els webs 
d’aquests museus ofereixen un interessant ventall d’enfocaments, sobretot per 
permetre als públics tradicionals aprofundir en l’experiència del museu, però també per 
atraure i servir nous públics. No obstant, Louran creu que no es poden conèixer encara 
l’efectivitat dels nous programes virtuals ni la contribució a la captació de nous públics, 
doncs se n’ha fet poca avaluació. 

És destacable l’excel·lent estudi de Griffiths i King (2008) professors de la North 
Carolina University at Chappel Hill sobre l’ús de les biblioteques, els museus i internet 
en els Estats Units d’Amèrica. Els autors arriben a les següents cinc conclusions: 

 

1. Les biblioteques i els museus segueixen sent les fonts d’informació més fiables 
per als usuaris adults de qualsevol tipus i condició. 

2. L’explosió de la informació disponible per qualsevol mitjà duu a la cerca de més 
i millor informació. 

3. El públic en general es beneficia molt significativament de la presència de les 
biblioteques i els museus a internet. 

4. L’ús d’internet es correlaciona positivament amb les visites presencials a les 
biblioteques i museus. 

5. Els museus i les biblioteques públiques realitzen funcions importants i 
complementàries, alhora de cobrir una gran varietat de necessitats d’informació 
de la població adulta en general. 

 

Veiem doncs, com segons aquest estudi, l’ús i presència dels museus a internet fa 
augmentar el nombre de visitants presencials. 
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S’observa en la presentació de comunicacions i ponències en els congressos 
internacionals com en els darrers tres o quatre anys han augmentat els treballs que fan 
referència a la incorporació d’eines de tecnologia digital en 3D, últimament de moda en 
el cinema. El 3D genera productes atractius, sigui quin sigui el seu motor de 
programari, perquè és útil en difondre i mostrar espais, edificis, etc. En els aspectes 
educatius i divulgatius és on té una major aportació en aquests moments. Es poden 
trobar molts exemples en les conferències <museums and the web> i en la revista 
Journal of virtual worlds que dedica periòdicament articles i reportatges especials a 
investigació en 3D. 

En aquesta línia un treball de Urban, Marty i Twidale (2007), professors de la 
University of Illinois at Urbana-Champaign, precursor de la iniciativa que citava en 
l’apartat sobre Catalunya (OCC-UPF). L’estudi presenta un projecte d’ús de tecnologia 
en 3D semblant al que s’utilitza en Second Life. 

Second Life en l'actualitat té molts paral·lelismes amb els primers dies de la web. És 
un lloc interessant perquè els participants estan creant cooperativament, al mateix 
temps que estan intentant entendre el que és, el que podria ser, i el que és bo per a 
ells mateixos. Té moltes possibilitats de contextos d'ús, però com en els primers dies 
de la web, les aplicacions són part del patrimoni cultural d'aquesta exploració pionera. 
Els resultats preliminars d'aquesta investigació fan més que indicar les oportunitats i 
els reptes de la utilització d'una plataforma Second Life per als museus, sinó que 
també suggereixen que és igualment important entendre com els museus poden 
convertir-se en socis col·laboradors de la comunitat. Es tracta de facilitar la interacció i 
fer entendre com els museus han de ser una part important i com podrien participar en 
les audiències virtuals i millorar les presencials d’una forma que no era possible en el 
passat més recent. Malgrat les expectatives, cal seguir atentament l’evolució de 
Second Life, doncs darrerament es discuteixen les seves aplicacions. 

Sobre els blogs, és molt rellevant el treball de Chan i Spadaccini (2007) en relació a 
l’estat dels museus a la blogsfera (o blogoesfera). Parteixen de la formula: web 2.0 
(libraries or museums) = + people + radical trust x participation. Presenten un estudi 
del museumblogs.org que conclou que malgrat hi ha un increment important en 
aquests serveis per part dels museus és encara minoritari. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES WEB ESTUDIADES 
 

A continuació es troba de forma detallada els resultats de les diverses proves i anàlisis 
efectuades a les webs dels museus d’art catalans estudiats i els museus 
internacionals. Per tal de facilitar la lectura i la interpretació de les dades s’han 
traslladat a l’annex les fitxes de valoració completes, les captures de pantalla relatives 
a les webs i als diferents serveis de xarxes socials estudiats. 

3.1 INDICADORS DE VISIBILITAT 
 

La visibilitat és el nombre d’enllaços que rep un lloc web i dóna una idea de l’impacte 
del lloc web a Internet (Bray, 1996; Aguillo, 2000; Alonso 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 només es 
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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 eliminen els auto enllaços també en el factor d'impacte. 

En aquest treball s'utilitzarà l’indicador de la visibilitat considerant els enllaços entrants 
que apuntin a la pàgina inicial del lloc web analitzat. D’aquesta forma es podran 
comparar més equitativament. 

És conegut que en el càlcul del PageRank de Google té un pes específic el nombre 
d’enllaços entrants, en la taula 2 trobem l’indicador que mesura en una escala d’1-10 
segons el nombre d’enllaços entrants i el valor de qualitat de PageRank d’aquests 
enllaços. De tal manera que s’atorga un valor superior als enllaços amb més 
PageRank, per tant, el millor resultat és 10. 

El valor 5 caldria considerar-lo relativament baix. S’ha utilitzat per l’anàlisi la pàgina 
principal en català dels museus catalans i en la llengua original per als internacionals 
(francès pel Musée du Louvre i anglès per a la resta). 

 

Museus  Indicador 
Centre d’Arts Santa Mònica 5 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 6 
Fundació Miró 5 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 6 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 6 
Museu Picasso 6 
Tate Modern 7 
The Metropolitan Museum of Art 8 
The Solomon R. Guggenheim Museum 7 
Musée du Louvre 8 

 

Taula 2. Indicadors de PageRank. Elaboració pròpia 

 

El PageRank és molt superior en els museus internacionals, tots ells amb indicadors 
de 7 i 8 i són baixos en els catalans, entre 5 i 6. Podem veure certa relació amb el 
nombre d’enllaços (taula 3) i el PageRank: amb major nombre d’enllaços major 
indicador. Els museus catalans obtenen xifres molt baixes, el Museu Picasso de 
Barcelona és el que obté millors resultats amb un indicador de PageRank de 6, el 
major nombre d’enllaços entrants i la millor posició en el rànquing d’Alexa, està dins de 
les cinc-centes webs més visitades d’Espanya. És un bon resultat, i no gaire llunyà, en 
el rànquing internacional, del Metropolitan o de la Tate. 

La taula 3 mostra els resultats de calcular el nombre absolut d’enllaços entrants amb 
Alexa, que calcula el nombre de visites i el nombre de pàgines visitades i crea un 
rànquing internacional a nivell mundial i un rànquing nacional del país al qual pertany 
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la institució. El rànquing s’estableix a partir de la més visitada com la número 1 i així 
successivament. També s’inclou el càlcul efectuat amb els dos cercadors més 
populars, Google i Yahoo. 

El Metropolitan encapçala tots els rànquings en nombre d’enllaços entrants de forma 
destacada, en canvi, és el Picasso qui ocupa la millor posició (20.245) en el rànquing 
mundial d’Alexa. El Picasso ocupa una destacadíssima posició (484) en el rànquing de 
webs més visitades d’Espanya, també segons Alexa. Quant al nombre d’enllaços 
entrants és el CCCB qui ocupa la primera posició segons Google i Yahoo dels museus 
catalans. En general s’observa en la taula significatives i importants diferències 
quantitatives entre els museus catalans i el grup de referència internacional. 

 

Museus 

Alexa  

Google Yahoo 
Enllaços Rànquing 

internacional 
Rànquing 
Nacional 

Centre d’Arts Santa 
Mònica 

60 1.291.666 58.181 104 1.447 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona (CCCB) 

998 284.182 6.585 1.340 22.991 

Fundació Miró 271 562.976 18.461 710 4.189 

Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA) 

246 568.269 14.635 776 3.244 

Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) 188 875.969 19.718 512 4.206 

Museu Picasso 3.611 20.245 484 373 11.215 

Tate Modern 7.328 25.826 2.060 889 158.461 

The Metropolitan 
Museum of Art 9.243 22.068 7.608 5.220 191.321 

The Solomon R. 
Guggenheim Museum 3.417 75.904 28.388 2.990 94.951 

Musée du Louvre 6.349 49.697 5.260 4.690 110.206 

 

Taula 3. Nombre d’enllaços d’entrada. Elaboració pròpia. 

 

3.2 POSICIONAMENT 
 

Es considera el posicionament com l’estratègia d’ocupar la millor posició possible 
(optimitzar) en relació als continguts òptims de les webs en la llista de resultats dels 
cercadors. Un museu, com qualsevol altra institució, ha de procurar que la seva difusió 
arribi a un públic ampli (Monistrol, Rovira, Codina, 2009). Precisament aquest fet es 
realça en importància dins de la xarxa. Per exemple, si un possible visitant realitza una 
cerca de museus en un motor tipus Google o Yahoo amb la temàtica art, el cas dels 
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museus que analitzem, aquests haurien d’aparèixer en les primeres posicions de la 
llista de resultats, o rànquing del motor de cerca.  

3.2.1 PROVA DE POSICIONAMENT PEL NOM 
 

En la taula 4 trobem els resultats de la prova de posicionament. S’ha realitzar la cerca 
pel nom desenvolupat del museu i per la sigla en alguns dels cercadors amb el major 
nombre de continguts webs i més usats pels internautes: Google, Yahoo Search, 
Altavista i Bing. La cerca s’ha realitzat durant el mes de febrer de 2010. 

 

 

Museus Google Yahoo  Altavista Bing 

Centre d’Arts Santa Mònica 2a  2a  2a  1a 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 1a. 1a. 1a. 1a  

Fundació Miró 1a 1a 1a 1a 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 1a  1a  1a  1a  

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 1a  1a  1a  
1a  

 

Museu Picasso 1a 2a  1a 1a 

Tate Modern 1a 1a 1a 1a 

The Metropolitan Art Museum 1a 1a 1a 1a 

Solomon R. Guggenheim Museum 1a 1a 1a 1a 

Musée du Louvre 1a 1a 1a 1a 

 

Taula 4. Resultats de posicionament pel nom institucional. Elaboració pròpia. 

 

El resultats obtinguts són òptims per als noms dels museus, tant desenvolupats com 
per les sigles. Pràcticament tots ocupen la primera posició, excepte el Centre d’Arts 
Santa Mònica que ocupa la segona posició. 

3.2.2 PROVA DE POSICIONAMENT PER PARAULES CLAU 
 

Es realitza una segona prova de posicionament, una cerca en els cercadors de la taula 
anterior per comprovar l’adequació de posicionament a les següents paraules claus: 

Museus Catalunya ; Art Museus; Art Contemporani ; Barcelona museus 
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Les paraules clau anteriors s’han utilitzat també en castellà i anglès sense que es 
produïssin resultats significativament diferents. 

S’ha anotat la posició únicament en aquells casos que es pot considerar una posició 
òptima, està comprovat que la majoria d’internautes no consulten més enllà de la 
pàgina tres de resultats. Per la qual cosa no té sentit indicar si el museu ocupa la 
posició quaranta o la seixanta-tres, doncs en els dos casos és fora d’una posició 
òptima. 

 

 

Google: 

Museus Catalunya: el MNAC apareix en 4a posició. La resta de museus no apareixen 
en els primers resultats. 

Art museus: el MNAC en 13a posició. Ídem. Anterior.  

Art Contemporani: el MACBA apareix en 1a posició. Ídem anterior. 

Barcelona museus: el MNAC en 4a posició,  just a continuació el MACBA i en 8a 
posició el Picasso, però no la web sinó el bloc. 

 

 

 

Yahoo Search: 

Museus Catalunya: no n’apareix cap dels analitzats en les deu primeres pàgines de 
resultats i sí en canvi ens trobem museus molt petits i locals. 

Art Museus: cap. 

Art contemporani: el MACBA en 7a posició. 

Barcelona museus: cap. 

 

 

 

Altavista: 

Museus Catalunya: passa el mateix que a Google. 

Art Museus: cap. 

Art contemporani: el MACBA en la 6a posició. 

Barcelona museus: el bloc del Picasso està en la segona pàgina de resultats i en la 
pàgina següent la del mateix museu en Facebook. 
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Bing: 

Museus Catalunya: el MNAC és el primer en aparèixer a la pàgina set de resultats. Per 
exemple el Museu d’Història de Catalunya apareix en la tercera posició.  

Art Museus: el Museu d’Art Contemporani de Barcelona és el primer en aparèixer, però 
en la pàgina cinc de resultats.   

Art contemporani: el MACBA en la segona pàgina de resultats és el primer dels 
estudiats en sortir. 

Barcelona museus: el Picasso és el primer en sortir en la llista de resultats en la 
tercera pàgina. 

 

 

Com hem pogut comprovar en la cerca per paraules clau no es manté el resultat de 
posicionament respecte a la cerca pel nom. El MNAC i el MACBA ocupen en alguns 
casos bones posicions, en canvi desapareixen en altres i, la majoria ha de millorar en 
aquest aspecte. 

Tenen lògica els resultats obtinguts per “art contemporani” però es troba a faltar el 
Centre d’Arts Santa Mònica. El resultat pot explicar-se, com veurem en l’apartat 
següent, per la nul·la utilització de paraules clau en les metadades per part d’aquest 
centre. 

Un aspecte destacable entre els observats en les proves de posicionament és que 
apareguin les referències de la Viquipèdia, del Facebook i els blocs dels museus 
abans que les pròpies webs institucionals. 

Per als museus de referència internacionals i també pels catalans s’ha realitzat la 
cerca el 10 de juny de 2010 en els mateixos cercadors amb les paraules clau 
següents: 

Art museum ; Museum 

 

Per la primera paraula clau el Metropolitan apareix en segona posició a Google, en 
canvi a Altavista i Yahoo no apareix en els primers resultats i sí a Bing, en la 20a 
posició. 

Pel terme Museum, a Google el Guggenheim apareix en la 19a posició, a Altavista i 
Yahoo no apareix cap dels museus analitzats i en canvi a Bing el Metropolitan apareix 
en 5a posició i el Guggenheim en la 15a. 

Curiosament alguns museus menys reconeguts obtenen en general millors resultats de 
posicionament, com per exemple, el Philadelphia Museum of Art. Un punt i apart 
mereix el Museum of Modern Art (MoMa), sempre ben posicionat. 

Cap dels museus catalans apareix en les tres primeres pàgines de resultats de 
Google, tant en l’edició internacional com en l’edició espanyola sota els dos termes de 
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cerca. En canvi, a Yahoo i a Altavista en la versió espanyola, el MNAC apareix en la 
1a posició i a Bing, la 4a sent l’únic dels museus catalans estudiats que figura en els 
resultats. Sorprèn que el Museu Picasso de Málaga surti habitualment en els llistats de 
resultats dels quatre cercadors i no el Picasso de Barcelona. 

En conclusió al posicionament podem determinar que hi ha resultats òptims respecte 
al nom institucional però pel que fa a l’ús de les paraules clau significatives cal que els 
museus les adeqüin millor als seus continguts. 

 

3.3 METADADES 
 

Les metadades són dades sobre dades, és a dir, que contenen informació sobre altres 
dades. Segons la Guia d’usuaris de Dublin Core,13 les metadades descriuen un recurs 
d’informació de manera intel·ligible per una màquina sobre recursos web o altres 
recursos electrònics. Malgrat no resulten en gran manera importants per a l’obtenció 
de millors resultats de posicionament en els motors de cerca, sí que indiquen la 
possibilitat d’identificar de forma més exacta el títol, l’autor, els continguts, les paraules 
clau... de la web. En el cas que ens ocupa, els museus haurien d’estar interessats en 
poder diferenciar els seus continguts i tipologia de forma clara, afegint valor a la 
informació. 

Per a l’anàlisi s’han tingut en consideració les metadades més importants de la 
capçalera del codi font, aquelles que descriuen els elements sobre el títol, el contingut i 
les paraules clau. La metadada “títol” és la que apareix a la barra del navegador, per 
tant, és important que identifiqui adequadament què o qui som, o el nom institucional 
en una breu frase (el títol). La metadada “contingut” resumeix la missió de la institució, 
a què es dedica, què fa, o, què vol fer. La metadada “paraules clau” serveix per 
descriure la matèria o matèries que tracta la web. També s’han estudiat les metadades 
que s’utilitzen per donar significat en els enllaços i en les imatges o gràfics. És a dir, 
l’ús d’aquestes permeten que al passar el ratolí per sobre un enllaç o una imatge s’obri 
una pestanya amb el text que hem indicat. D’aquesta manera es dota de significat 
semàntic els enllaços i imatges. 

La taula 5 reflecteix el resultat de la comprovació de metadades realitzades en el codi 
font de la web del museu i de la visita al web. Les metadades sobre els enllaços i les 
imatges són una combinació de dos elements de llenguatge HTML “títol” i “alt”, que 
poden anar junts, doncs ens obrirà la pestanya al passar el ratolí per sobre, o si no, 
que només servirà perquè els cercadors les indexin del codi font però no obrirà la 
pestanya a l’internauta. Per aquesta raó en la taula s’ha separat els dos elements i 
s’ha intentat reflectir l’ús que en fan els museus estudiats. 

 

 

 

 

                                                      
13 Consulteu Dublin Core per a informació completa sobre metadades a http://dublincore.org 
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Museus  

Capçalera  Enllaços  Imatges  

Títol  Descripció  Paraules 
clau  Títol     “alt”  Títol      “alt”  

Centre d’Arts Santa 
Mònica 

No No No No No 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona (CCCB) 

Sí No No Sí, 
habitualment 

Sí, 
habitualment 

Fundació Miró Sí No No En alguns 
casos 

Sí, en alguns 
casos 

Museu d’Art 
Contemporani de 

Barcelona (MACBA) 
Sí Sí Sí En alguns 

casos No 

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) 

Sí No No En alguns 
casos 

Sí, 
habitualment 

Museu Picasso Sí Sí Sí En alguns 
casos 

Sí, en alguns 
casos 

Tate Modern Sí No Sí No No En alguns 
casos 

The Metropolitan 
Museum of Art 

Sí Sí Sí No No Sí 

The Solomon R. 
Guggenheim Museum 

Sí Sí Sí No No En la majoria 
de casos 

Musée du Louvre Sí Sí Sí No No Sí 

 

Taula 5. Metadades. Elaboració pròpia 

 

En conclusió aquest aspecte és també millorable en els museus catalans, només el 
Museu Picasso i el MACBA utilitzen les metadades principals de capçalera del codi 
font. El primer també utilitza habitualment les d’imatge i d’enllaços. Els museus 
internacionals utilitzen les metadades, excepte les dels enllaços, i la Tate no fa servir 
la de descripció. 

 

Veiem per exemple les paraules clau, element important en el posicionament en la 
llista de resultats dels cercadors, que utilitzen el MACBA i el Museu Picasso. 

El MACBA fa servir les següents: 

macba, museu, museo, museum, barcelona, art, arte, contemporani, contemporary 
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Que podem considerar bastant adequades i pròpies pels continguts i funcions de la 
institució. Combina els termes en català, anglès i castellà i l’abreviatura del nom 
institucional. 

 

El Museu Picasso fa servir moltes més paraules: 

Picasso, Barcelona, Museu Picasso of Barcelona, Picasso Museum, city, touristic city, tourism, 
Barcelona City Council, museums, exhibitions, culture, art, painting, drawings, portraits, 
avantgardes, artistic, prints, Picasso the ceramist, Picasso printmaker, Las Meninas, carrer 
Montcada, Montcada street, gothic architecture, End of the century in Barcelona, Quatre Gats, 
Blue period, Rose period, puntillisme, Tauromachy, Cubism, Sabartés, Vollard, Kahnweiler, 
Fernande Olivier, Marie- Thérèse Walter, Dora Maar, Olga Khokhlova, Françoise Gilot, 
Jacqueline Roque, Casagemas, collection highlights de la col·leció, Harlequin, Science and 
Charity, Margot, Malaga, Josep M. Carandell, Picasso timeline, Virtual tours, museum 
catalogue, museum architectural renovation, heritage 

Que podem considerar excessives. Algunes d’elles no s’adeqüen als continguts i 
funcions de la institució, com, Barcelona City Council, city, més pròpies de la web de 
l’Ajuntament de Barcelona, o aquestes, end of the century in Barcelona, absolutament 
inadequades. 

 

3.4 PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS 
 

En aquest apartat estudiarem la presència dels museus catalans i internacionals de 
referència en les xarxes socials, com s’indicava en la introducció del treball, la part 
més coneguda de la tecnologia web 2.0. 

La idea inicial del treball va sorgir, com queda explicat en la introducció, d’una notícia 
de premsa sobre la presència de diversos museus catalans en les xarxes socials. La 
notícia feia referència entre d’altres, al Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) i al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El primer era present, 
sempre segons la notícia, a Youtube amb un promig de 50.000 visites mensuals i el 
segon amb 53.000, a més de ser present a Facebook amb 618 membres. L’anàlisi de 
les webs i de la presència a les xarxes realitzat no confirmen la notícia, doncs el 
MACBA és present únicament a Twitter i el MNAC no és present a cap de les xarxes. 
Presumiblement la notícia de premsa s’havia basat en el recompte d’alguna pàgina no 
oficial i de materials pujats per amics o simpatitzants dels museus. 

 

La taula número 6 recull per a cada museu els serveis de xarxes socials als quals 
estan integrats amb indicació del nombre total de forma oficial. No es contempla 
aquelles pàgines o serveis que aficionats, simpatitzants o amics han creat sobre la 
institució. 
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Museus Xarxes socials Nombre 

Centre d’Arts Santa 
Mònica 

Delicious, Facebook, 
Flickr, Issuu, Myspace, 

Youtube 
6 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona (CCCB) 

Delicious, Facebook, 
Flickr, Issuu, Twitter, 

Youtube 
6 

Fundació Miró Delicious, Facebook, 
Flikr, Youtube 

4 

Museu d’Art 
Contemporani de 

Barcelona (MACBA) 
Twitter 1 

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) No és present a cap. 0 

Museu Picasso Delicious, Facebook, 
Flickr, Twitter, Youtube 5 

Tate Modern No es present a cap 0 

The Metropolitan 
Museum of Art 

Delicious, Facebook, 
Flickr, Twitter, Youtube, 

Myspace 
6 

The Solomon R. 
Guggenheim Museum 

Facebook, Flickr, Twitter, 
Myspace 4 

Musée du Louvre No és present a cap 0 

 

Taula 6. Presència a la xarxa amb el nombre total. Elaboració pròpia 

 

En quant a presència en les xarxes socials hi ha coincidència entre els diversos 
museus, tan els catalans com els internacionals. Destaca entre els museus 
internacionals la no presència del Musée du Louvre i de la Tate Modern, en contrast 
amb la presència gairebé total del Metropolitan i del Guggenheim. És remarcable la 
diferència també entre els museus catalans, per una banda la presència gairebé total 
del Museu Picasso, Arts Santa Mònica i CCB amb la nul·la del MACBA i el MNAC. 

A continuació s’exposa un breu resum d’alguns dels més coneguts serveis de xarxes 
socials: 
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- Delicious (http://delicious.com/), és un servei d’etiquetat i selecció que pot ser 
usat pels museus per compartir informació alhora que els usuaris de la xarxa 
intercanvien opinions i informació relacionada amb la informació dipositada. El 
major o menor nombre de mencions (etiquetes, bookmarks en anglès) pot 
determinar el nivell de popularitat del museu. 

- Twitter (http://twitter.com/), és un servei de missatgeria que dona la possibilitat 
d’una relació ràpida, breu i directa entre els membres de la xarxa. 

- Youtube (http://www.youtube.com/), servei de comunicació audiovisual d’alta 
potencialitat que permet pujar i baixar vídeos i altres materials audiovisuals de 
forma senzilla i ràpida. És un dels serveis més populars i usat per milions de 
persones arreu del món. Els museus poden augmentar la seva visibilitat i 
activitat en aquest espai oferint el servei amb un perfil propi que permetria 
compartir i interactuar amb els usuaris més enllà que algun amic o seguidor 
pengi continguts relacionats amb el museu. 

- Flikr (http://www.flickr.com/), ofereix la possibilitat d’intercanviar i compartir 
imatges i fotografies. Un lloc molt apropiat per exposar obres, exposicions i les 
activitats dels museus. 

- Facebook (http://www.facebook.com/), servei generalista amb més seguidors i 
membres a nivell mundial. Com en el cas de Youtube és important disposar 
d’un perfil propi mantingut pel museu on publicitar les activitats, exposicions, 
notícies, etc. i així poder establir una comunicació més directe que permeti al 
museu interactuar i conversar amb els membres de la xarxa. 

- Myspace (http://www.myspace.com/), és un lloc de trobada de persones amb 
inquietuds i interessos artístics i musicals, però també de relació i de contacte. 
Un lloc ideal per als museus per contactar i establir relacions amb els membres 
de la xarxa. 

- Issuu (http://issuu.com/), permet la publicació de tot tipus de documents. Per tant, 
compartir i difondre informació i continguts. De moment és poc conegut, però 
ofereix interessants prestacions. 

 

En la introducció s’esmenta els blogs com un dels elements amb més embranzida 
actualment, però en canvi és un dels serveis web 2.0 menys utilitzat pels museus, 
pràcticament inexistent. Dels museus analitzats, tant els catalans com els 
internacionals, l’únic museu que manté i actualitza un blog propi és el Museu Picasso. 
El Centre d’Arts Santa Mònica té un blog sobre ciència, però no està actualitzat, la 
darrera notícia entrada és de principis de febrer. El fet mereix una reflexió. Es tracta 
d’un segon pas, posterior a la presència primer a les xarxes socials habituals? O, es 
tracta d’un acomodament, ja que els blogs requereixen d’una actualització constant i 
per tant d’un esforç de personal i continguts? 

Evidentment és molt més fàcil obrir-se un perfil a Facebook, i sindicar-se els continguts 
amb el lloc web del museu, de manera que l’alimentació del perfil queda força 
automatitzada, que editar i gestionar un blog, redactar els continguts, posicionar-lo, 
conversar, respondre, etc., etc. 

La taula 7 mostra el resultat de comprovar el nombre de simpatitzants o amics 
registrats en les pàgines oficials dels museus catalans en els serveis de Delicious, 
Facebook i Youtube. S’han pres dues dates de control a 30 de gener i a 30 de març. 
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Museus 
Delicious Facebook Youtube 

30/01/10 30/03/10 30/01/10 30/03/10 30/01/10 30/03/10 

Centre d’Arts 

Santa Mònica 
537 710 1.239 1.800 52 75 

Centre de 

Cultura 

Contemporània 

de Barcelona 

11 46 2.605 4.360 64 105 

Fundació Miró 48 48 2.226 3.763 9 14 

Museu Picasso 39 41 3.100 5.730 29 35 

 

Taula 7. Nombre de seguidors. Elaboració pròpia. 

 

Els museus catalans tenen una bona acollida a Facebook, destacat el Museu Picasso 
amb 5.730 seguidors. En canvi, a Youtube els resultats són més aviat pobres. Sembla 
que els museus no acaben de penjar la informació de les activitats i exposicions a 
Youtube. A Delicious destaca la presència del Centre d’Arts Santa Mònica. Cal 
recordar que el MACBA i el MNAC no hi són presents. Es pot concloure que hi ha un 
augment significatiu general de tots es museus analitzats en el Facebook, la xarxa 
social en aquests moments més popular. Aquest augment té dues justificacions 
bàsiques: 

1) pel propi creixement de les xarxes i  

2) per la retroalimentació que es genera en la relació de comunicació entre el 
museu i els seus seguidors. 

El seguiment realitzat a Facebook ha permès comprovar que els museus utilitzen 
aquest mitjà, com un altre canal de comunicació, adaptant la informació a les 
característiques del mitjà. En general tots els museus el fan servir per difondre les 
notícies, les novetats, les activitats i les exposicions del museu sense acabar 
d’explotar les possibilitats de comunicació i interacció. Per la qual cosa, l’augment de 
seguidors està bàsicament justificat pel propi creixement de les xarxes i en menor 
mesura per la retroalimentació. 

Menció apart mereix el Museu Picasso, bàsicament per dues coses, la primera per la 
bona presència diversificada en diferents xarxes socials i la segona pel seu excel·lent 
blog. Dues raons que de ben segur han tingut en compte el jurat del premi al millor 
web de museus que concedeix el congrés internacional Museums and the web en 
l’edició d’aquest any 2010. Des de la pròpia web del Museu Picasso es valora “en 
aquesta edició dels premis, el panel de jutges ha valorat el bon ús que el Picasso fa de 
les xarxes socials, més enllà de la pròpia web, a través d’una estratègia coordinada i 
una implicació continuada amb els usuaris”. 
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3.5 ANÀLISI D’ARQUITECTURA, USABILITAT I ELEMENTS WEB 2.0 
 

Per a aquesta anàlisi s’ha utilitzat tal i com s’ha explicat a la introducció la taula 
d’anàlisi dissenyada per Lluís Codina, adaptada a les característiques d’aquest treball. 
A continuació es detalla per a cada element el que s’ha observat i tingut en compte. 

Per facilitar la lectura del treball s’han traslladat les taules completes a l’annex 1 i, en 
aquest apartat s’ha deixat la taula resum (taula 8) amb els comentaris corresponents 
que sintetitzen els resultats de l’anàlisi per a cada museu. 

Les taules inclouen nou elements d’anàlisi i es presenten unes breus conclusions 
(punts forts i punts febles) a partir dels resultats obtinguts: 

 

1. Autoria i responsabilitat 

2. Comunicació i contacte 

3. Actualització 

4. Recursos multimèdia i interactius 

5. Arxiu, biblioteca, hemeroteca 

6. Navegació 

7. Visita virtual 

8. Recuperació de la informació 

9. Accessibilitat 

10. Conclusions: punts forts i punts febles 

 

1. Respecte a l’autoria i la responsabilitat, es té en consideració qui és el 
responsable intel·lectual del recurs i/o la identificació de la persona o institució 
responsable de la publicació del recurs en la seva forma actual. Es cerca: la 
responsabilitat intel·lectual i/o les dades sobre la persona o institució estan ben 
identificades? Hi ha informació detallada de l’equip de persones (staff), 
direcció, consell assessor, etc.? Hi ha informació sobre la seu social de la 
institució, adreça, telèfons, correu electrònic, etc.? 

2. En comunicació i contacte es té en consideració si hi ha la possibilitat de 
contactar i, de fer arribar missatges sobre el contingut, bé per fer aportacions o 
per a rectificacions, queixes, peticions d’informació, etc. al responsable del lloc 
web o a l’administrador del web (webmaster). 

3. L’actualització és un element important, doncs dóna pistes sobre l’interès i el 
rigor que posa la institució en mantenir els seus continguts. S’observa les dates 
de les notícies i la data de copyright de la web. 

4. Els recursos multimèdia i interactius són cada vegada més utilitzats i 
necessaris per complementar la informació textual del web. En els museus es 
considera que és intrínsec l’ús d’aquests recursos. S’observa si els incorpora i 
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si presenten algun tipus d’inteactivitat i l’ús que es fa d’aplicacions en línia, de 
wikis, videoblogs, podcastings, ipad, serveis de notícies RSS, etc. 

5. La possibilitat d’accedir a la col·lecció de fons documentals, d’arxiu, 
retrospectiva, etc. Poder consultar en línia o presencialment el catàleg de la 
biblioteca és un aspecte altament interessant a tenir en compte. 

6. Una bona navegació és fonamental en l’arquitectura i usabilitat del web. Les 
condicions de navegació del lloc web són constants al llarg de les seves 
pàgines i seccions? Disposa el lloc web d’opcions de menú? Disposa de fil 
d’Ariadna? 

7. La visita virtual és un element altament recomanable en un museu. S’observa 
en el web si disposa de la visita o si dóna la possibilitat de realitzar algun 
recorregut virtual o seqüencial tipus tour. 

8. La recuperació de la informació consisteix en l’accés a la informació mitjançant 
la formulació de preguntes en forma de frases o paraules clau. Posseeix el web 
un sistema (motor de cerca intern) d’accés a la informació? Permet la cerca 
avançada? 

9. L’accessibilitat14 és un element important a tenir en consideració, malgrat això 
és un dels aspectes més oblidats en la seva aplicació. Aquest estudi no fa 
èmfasis en l’accessibilitat, simplement el citarem. 

Finalment l’anàlisi aporta un comentari a tall de conclusió sobre els aspectes forts i 
febles de cada web. 

 

                                                      
14 Informació completa: http://www.w3.org/WAI/ 
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Museus Autoria Comunicació Actualització Multimèdia 
Arxiu i 

biblioteca 
Navegació 

Visita 

virtual 

Recup. 

informació 
Accessibilitat 

Centre d’Arts Santa Mònica Sí Sí No Sí No Constant No Sí Sí 

Centre de Cultura 

Contemporània de 

Barcelona (CCCB) Sí Sí Sí Sí Sí Constant No Sí No 

Fundació Miró Sí Sí Sí Sí Sí Constant No Sí No 

Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona (MACBA) Sí Sí Sí Sí Sí Constant No Sí No 

Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC) Sí Sí Sí Sí Sí Constant No No No 

Museu Picasso Sí Sí Sí Sí Sí Constant Sí No 

Té adquirit un 

compromís 

Tate Modern Sí Sí No Sí Sí Constant Sí Sí Sí 

Metropolitan Museum of Art Sí Sí Sí Sí Sí 

No sempre és 

constant No Sí No 

Guggenheim Museum Sí Sí Sí Sí Sí Constant No Sí No 

Musée du Louvre Sí Sí Sí Sí Sí Constant Sí Sí No 

 

Taula 8. Resum de l’anàlisi d’arquitectura, usabilitat i elements web 2.0. Elaboració pròpia. 
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A partir de l’anàlisi dels resultats (vegeu annex 1), els punts forts i febles de les webs 
de cada museu es poden resumir així: 

 

Centre d’Arts Santa Mònica: 

Punts forts: la web és dinàmica i gràficament atractiva. 

Punts febles: la manca d’alguns recursos interactius i multimèdia i la manca 
d’informació sobre el centre de documentació. 

Sorprèn una mica que un projecte basat en la combinació d’art, ciència i comunicació 
no disposi d’elements interactius i multimèdia tipus Podcast en la seva web. No queda 
clara quina estratègia de comunicació segueix. 

 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: 

Punts forts: la presència a les xarxes socials i l’accés al servei d’arxiu i documentació. 

Punts febles: la manca d’alguns recursos interactius i multimèdia tipus Podcast. 

El CCCB presenta una gairebé nul·la aplicació d’eines de la web 2.0, malgrat tenir una 
bona presència a les xarxes socials, la seva estratègia de comunicació té com a 
principal mitjà la web. 

 

Fundació Miró: 

Punts forts: la presència a les xarxes socials, l’accés obert al servei d’arxiu i 
documentació i ús de podcast. 

Punts febles: la manca de visita virtual. 

La web presenta una bona arquitectura de continguts i usabilitat web i és el principal 
mitjà de comunicació amb els usuaris, malgrat tenir una bona presència a les xarxes 
socials. 

 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona: 

Punts forts: l’ús d’elements interessants web 2.0 com la ràdio web i el Podcast. 

Punts febles: la manca de presència a les xarxes socials i la manca de visita virtual. 

Malgrat diu la web que aquesta està fonamentada en tres eixos principals: 1. Satisfer 
les necessitats comunicatives. 2. Oferir accés a les col·leccions i 3. Articular la 
producció dels discursos entorn de les activitats, és clarament la web el mitjà principal 
de comunicació. 
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Museu Nacional d’Art de Catalunya: 

Punts forts: la web ben estructurada i dissenyada amb criteris d’usabilitat. 

Punts febles: la manca de presència a les xarxes socials i la manca d’elements 
d’interacció. També caldria considerar que un motor de cerca intern facilitaria la 
recuperació d’informació. 

La web és purament informativa, només utilitzada com a presentació per fomentar 
bàsicament les visites presencials. 

 

Museu Picasso: 

Punts forts: l’arquitectura de continguts i usabilitat. La incorporació d’interessants 
novetats com el joc o el mapa mundi de les obres del museu. La presència a les 
xarxes socials i sobretot el seu blog són serveis molt ben realitzats. 

Punts febles: no trobat cap, caldria considerar que  un motor de cerca intern facilitaria 
la recuperació d’informació. 

La Web és informativa però amb una marcada tendència a elements interactius web 
2.0. Estratègicament combina encertadament la web i el blog, sempre actualitzat i 
actiu, com a mitjans de comunicació i difusió. 

 

Tate Modern:  

Punts forts:  molt bona presentació de la home (atractiva, visual, dinàmica). Elements 
d’autoria i de comunicació complets i excel·lents. L’accés retrospectiu  a la informació 
és també un punt fort.  

Punts febles: la visita virtual és millorable. El fil d’Ariadna s’hauria d’incorporar a tota la 
web.  

Es tracta bàsicament d’una web informativa que incorpora elements web 2.0 
multimèdia en la interacció amb el visitant. Sorprèn, però, que no estigui present en els 
serveis de xarxa social. 

 

Metropolitan Museum of Art: 

Punts forts:  Elements d’autoria i de comunicació complets i excel·lents. L’accés 
retrospectiu a la informació és també un punt fort. La presència a les xarxes socials de 
forma activa i actualitzada. 

Punts febles: manca de servei de visita virtual i les eines de navegació no constants. 

Aposta estratègica clarament present a les xarxes socials, sorprèn que no aparegui la 
informació de forma destacada en la pàgina principal. 
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Guggenheim Museum: 

Punts forts: l’arquitectura de la informació i usabilitat de la web és molt bona. El 
sistema de navegació sempre constant  és excel·lent. Molt àmplia presència a les 
xarxes socials. 

Punts febles: la manca de servei de visita virtual, així com que no estigui disponible en 
línia el catàleg de la biblioteca i de l’arxiu. 

Estratègia de presència a les xarxes socials, però l’aposta encara és la web com a 
element principal. 

Musée du Louvre: 

Punts forts: són excel·lents els mitjans interactius i el sistema de navegació i de 
recuperació. 

Punts febles: la no presència a les xarxes socials. 

És una web molt interactiva que incorpora eines web 2.0 altament interessants i és el 
museu amb més projecció i innovació tècnica dels estudiats. Aposta, però per la web 
com element principal de comunicació. 

 

4. CONCLUSIONS 
 

A l’apartat 1.2 Hipòtesi s’hi presentava la hipòtesi d’aquest estudi, que calia verificar a 
partir de la comprovació de quatre metodologies. A continuació es presenten els 
resultats per cadascun d’ells i una conclusió global. 

 

1. Anàlisi de les webs estudiades. 

Resultats: 

• Usos diversos en l’aplicació de metaetiquetes, en alguns casos fins i tot, 
algunes institucions no les fan servir. 

• Criteris poc adequats en l’ús de les paraules clau per identificar el contingut de 
la web. 

• Diferències en els resultats de posicionament per paraules clau significatives. 

• Importants variacions en el nombre d’enllaços entrants (criteri de visibilitat). 

• Contrastos significatius en els indicadors de trànsit i visites web (PageRank i 
TrafficRank). 

• L’arquitectura, usabilitat i aplicació d’elements de la web 2.0 ha resultat diversa 
i poc homogènia. 
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2. Presència quantitativa i qualitativa a serveis d e xarxes socials. 

Resultats: 

• Diferències importants en la presència (en el nombre de serveis) i en 
l’actualització i manteniment dels continguts. 

• La quantitat de seguidors o simpatitzants amb variacions significatives segons 
la xarxa social. 

 

3. Anàlisi de grans museus d’art internacional. 

Resultats: 

• S’ha comprovat l’existència de semblances entre aquests museus, però també 
l’existència d’importants elements diferenciadors. 

 

4. Comparativa dels museus catalans amb els interna cionals. 

Resultats: 

• S’ha comprovat l’existència d’elements comuns i ús de la informació molt 
similar en els apartats d’autoria, comunicació, arxiu i biblioteca, navegació i 
multimèdia (fotografia, vídeos), però en general i en l’aplicació d’eines web 2.0 
com els Podcast, els museus catalans resten a certa distància dels 
internacionals. 

 

Aquestes metodologies estan relacionades, tal i com també s’indica en la hipòtesi, 
amb la doble premissa de què parteix l’estudi: 

Els sis museus d’art presenten diferències significatives en el nivell d’implantació 
d’elements i serveis web 2.0, tan entre ells com amb els museus internacionals 
analitzats. 

Aquestes diferències estan relacionades amb: 

a) Les característiques tècniques, d’arquitectura i de continguts de les webs 

b) la política estratègica portada a terme per cada institució 

 

La conclusió més evident és que els museus estudiats, tant els catalans com els 
internacionals, tenen la web com a element d’informació amb l’objectiu principal 
d’atraure públic presencial. Tots però, en major o menor mesura, han integrat a la web 
diversos serveis de web 2.0, com el canal d’alertes de notícies RSS. També tots els 
museus, en major o menor quantitat, disposen de material fotogràfic, videogràfic i 
sonor a la web. Destaquen dos museus en l’aplicació de serveis web 2.0 i en 
innovació, el Musée du Louvre i el Museu Picasso. Una qüestió a millorar és la visita 
virtual, servei que pot oferir grans prestacions i molt interessant per a conèixer el 
museu però no suficientment utilitzada. En general els museus internacionals 
analitzats superen als sis museus catalans en prestacions en la web 2.0. La presència 
a les xarxes socials dels internacionals també supera a les dels museus catalans. No 
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obstant, la cada vegada més àmplia difusió d’aquests serveis i la presència dels 
museus a les xarxes socials cal entendre-les com una clara tendència de futur. 

Altres formes de xarxes socials avui en dia molt conegudes i gens utilitzades pels 
museus com MySpace o Tuenti, o, les xarxes professionals com LinKedin, sense 
oblidar la capacitat d’interacció dels blogs són possibilitats enormes a explotar per part 
dels museus. 

En la introducció es preguntava si la captació de nous públics, sobretot joves, és 
l’objectiu principal o potser l’únic; o, si els museus volen anar més enllà i establir una 
veritable relació de participar, compartir, comunicar en web 2.0. La resposta, com 
s’acaba de citar, és clara: sí, la presència a les xarxes socials dels museus catalans 
analitzats és captar nous (i sobretot joves) públics per augmentar el nombre de visites 
presencials. L’ús de les eines web 2.0 està, ara per ara, enfocat a l’assoliment 
d’aquest objectiu. 

 

5. NOVES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 
 

L’estudi de Loran (2005) sobre els museus nacionals britànics conclou que no es 
podria avaluar l’efectivitat sobre l’ús d’internet. L’estudi d’àmbit nacional realitzat als 
Estats Units per Griffiths i King (2008) dona com a conclusió general que hi ha una 
correlació positiva entre la presència a internet dels museus i també de les 
biblioteques amb el nombre de visitants presencials. El present estudi no ha entrat en 
aquesta vessant i s’ha centrat en l’aplicació de les eines web 2.0 en els webs dels 
museus i en la presència d’aquests en les xarxes socials i com es comunicava amb el 
públic. Una bona línia d’investigació seria avaluar doncs l’efectivitat d’aquesta 
presència. 

Nina Simon (2007) deia en el seu treball que en la web 2.0 de museus hi havia ja 
algunes respostes però el que realment hi havia era moltes, moltes preguntes encara 
per respondre i que per tant calia seguir investigant en les possibilitats futures de 
comunicació de les xarxes socials. 

Alguns dels interrogants dels quals es podria donar resposta en futures investigacions i 
que avui no estan encara prou avaluats són: 

- Està canviant la manera en què els públics fan servir els museus i els seus 
fons? 

- De quina manera el públic virtual difereix del públic presencial? O, 
s’assemblen? 

- Contribueixen les webs realment a diversificar l’audiència dels museus? 

- Són els blogs el canal de comunicació futur més efectiu entre els museus i els 
seus públics? 

 



34 

 

6. ANNEX 1. TAULES D’ANÀLISI 
 

 

CENTRE D’ ARTS SANTA MÒNICA 
 

Nom institució  Centre d’ Arts Santa Mònica 

URL http://www.artssantamonica.cat/ 

Data de l’anàlisi  22 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Pàgina principal molt dinàmica, projecte visual d’acord 
amb la filosofia del centre: art i ciència en noves propostes 
de comunicació en l’art contemporani. 

Disponible en català, castellà i anglès.  

2. Comunicació, 
contacte 

 

Informació relativa a l’accés, horaris i personal clara i 
fàcilment localitzable. Adreça, telèfons i formulari de 
contacte es troben clarament disponibles. 

Disposa de servei de premsa i comunicació. 

Servei d’alerta de notícies RSS i subscripció a una 
publicació Newsletter. 

També compte amb un blog dedicat a la ciència (no es 
manté actualizat). 

Es troba present a xarxes socials: Delicious, Facebook, 
Flickr, Issuu, MySpace i YouTube 

 

3. Actualització 
 

Sense especificar la data d’actualització. 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

La web és molt dinàmica, però no presenta recursos 
interactius ni multimèdia, a part de fotografies i 
enregistraments vídeos. En alguns moments l’excés de 
moviment i flashos poden resultar molestos. 

Una webcam mira habitualment a la Rambla. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

No dóna informació sobre arxiu o biblioteca. Només indica 
la possibilitat de consultar els dossiers sobre artistes que 
viuen a Catalunya. 

6. Navegació 
 

El  sistema de navegació és constant en tot moment i a 
totes les pàgines. No Inclou però fil d’Ariadna. 

7. Visita virtual No es pot fer una visita virtual. Hi ha un recorregut visual 
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 (vídeo) de fotografies sobre l’edifici i l’entorn. 

8. Recuperació de la 
informació 

 

Inclou un motor de cerca que permet fer la consulta per 
paraules i frases clau. 

9. Accessibilitat 
 

Indica compliment de la WCAG 1.0. de la web. 

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: web dinàmica i gràfica. Presència a les xarxes 
socials. 

 

Punts febles: manca de recursos interactius i multimèdia. 
Manca d’informació sobre el centre de documentació. 

Observacions finals Sorprèn una mica que un projecte basat en la combinació 
d’art, ciència i comunicació no disposi d’elements 
interactius i multimèdia tipus Podcast en la seva web. 

 

 

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) 
 

Nom institució  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 

URL http://www.cccb.org/ 

Data de l’anàlisi  22 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Sota “qui som” tota la informació relativa a l’equip de 
personal, consell de govern, etc. Sota “crèdits” es cita els 
responsables de la web. 

Disponible en català, castellà i anglès.  

2. Comunicació, 
contacte 

 

Informació relativa a l’accés, horaris i personal clara i 
fàcilment localitzable. Adreça, telèfons i formulari de 
contacte es troben clarament disponibles. 

Disposa de servei de premsa. 

Servei d’alerta de notícies RSS i subscripció al butlletí 
informatiu. 

Inclou un espai d’informació destinat a donatius i 
mecenatge. 

Es troba present a xarxes socials: Delicious, Facebook, 
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Flickr, Issuu, Twitter i YouTube 

 

3. Actualització 
 

Al peu de totes les pàgines s’inclou la data d’actualització, 
CCCB 99-06 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Documents gràfics, vídeos i fotografies.  

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

Es pot visitar l’arxiu presencialment i fer consultes al 
catàleg que forma part del Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC). 

Disposa d’alguns arxius especialitzats, dels quals, en 
facilita un índex de contingut a través de la web. 

6. Navegació 
 

El  sistema de navegació és constant en tot moment i a 
totes les pàgines i inclou fil d’Ariadna. 

 

7. Visita virtual 
 

No es pot fer una visita virtual. Un petit i esquemàtic plànol 
en la secció d’informació general i una galeria fotogràfica 
dels diferents espais.  

8. Recuperació de la 
informació 

 

 

Inclou un motor de cerca que permet fer la consulta per 
paraules i frases clau. 

A la secció d’arxiu es pot consultar el catàleg amb totes les 
eines possibles de cerca. 

 

9. Accessibilitat 
 

Res al respecte. Informació sobre les condicions d’accés 
per a visites presencials. 

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: Presència a les xarxes socials i l’accés al 
servei d’arxiu i documentació. 

 

Punts febles: manca de recursos interactius i multimèdia 
tipus Podcast. 

Observacions finals Gairebé nul·la aplicació d’eines de la web 2.0 
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FUNDACIÓ MIRÓ (BARCELONA) 
 

Nom institució  Fundació Miró (Barcelona) 

URL http://fundaciomiro-bcn.org 

Data de l’anàlisi  23 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Amplia informació disponible sobre la Fundació, 
l’organització interna, els seus membres i personal. 
Disponible en català, castellà i anglès.  

2. Comunicació, 
contacte 

 

Informació relativa a l’accés, horaris i serveis, clara i 
fàcilment localitzable. Adreça, telèfons i formulari de 
contacte es troben clarament disponibles. Destacada la 
informació sobre patrocini. 

Disposa de servei de premsa. 

Servei d’alerta de notícies RSS i de Podcast. Ofereix la 
subscripció al butlletí de novetats i d’activitats. 

 

Es troba present a xarxes socials: Delicious, Facebook, 
Flickr i YouTube 

 

3. Actualització 
 

Al peu de totes les pàgines s’inclou la data d’actualització, 
© Fundació Miró 2008.Tots els drets reservats. 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Documents gràfics, vídeos i fotografies. Podcast de les 
conferències celebrades i de la música del centenari de 
Joan Miró. 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

Es pot veure l’obra de Joan Miró a través de la navegació 
de la web. Per consultar els fons d’arxiu i les col·leccions 
personals de Miró i de Sert cal fer una petició prèvia per 
formulari. L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït.  

Des de la pàgina de la biblioteca hi ha un enllaç 
“compartir” a MySpace, Twitter, Digg i a més de dos-cents 
serveis d’internet. 

6. Navegació 
 

El  sistema de navegació és constant en tot moment i a 
totes les pàgines i inclou fil d’Ariadna. 

 

7. Visita virtual 
 

A la pàgina principal es pot accedir a un vídeo de 
presentació. Es poden visitar també els diferents espais a 
través d’un recorregut de vídeo des de la pàgina dedicada 
a l’edifici. 

8. Recuperació de la Inclou un motor de cerca que permet fer la consulta per 



38 

 

informació 
 

paraules i frases clau. 

 

9. Accessibilitat 
 

Res al respecte. Només dóna informació relativa a les 
característiques de l’edifici per a les visites presencials. 

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: Presència a les xarxes socials; l’accés obert al 
servei d’arxiu i documentació; ús de podcast. 

 

Punts febles: una visita virtual és un element a incorporar. 

Observacions finals Bona arquitectura de continguts i usabilitat web. 

 

 

MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)  
 

Nom institució  Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 

URL http://www.macba.cat 

Data de l’anàlisi  25 e febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Informació completa sobre horaris, preus, accés, etc. 
Inclou mapa de situació del museu en l’entorn de la ciutat. 
Un resum històric del museu i de l’edifici il·lustrat amb una 
galeria fotogràfica. Disponible en català, castellà i anglès.  

2. Comunicació, 
contacte 

 

Adreça, telèfons, e-mail i forma de contacte amb el museu 
i els seus departaments i serveis ben identificats. 

Disposa de servei de premsa. 

Servei d’alerta de notícies RSS i de Podcast (Ràdio Web 
Macba, no emet en directe). Ofereix la subscripció al 
butlletí de novetats i d’activitats i a la revista del museu.  

No és present a les xarxes socials. 

3. Actualització 
 

Al peu de totes les pàgines s’inclou la data d’actualització, 
© 2006 MACBA. All rights reserved. 

A l’apartat “sobre la web”, informa sobre el procés i 
responsables de la creació de la web i de les seves 
actualitzacions. 

4. Recursos Documents gràfics, vídeos i fotografies. Podcast de les 
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multimèdia i 
interactius 

 

conferències i activitats celebrades a través de Ràdio Web 
MACBA. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

Accés lliure. Es pot consultar en línia a través del catàleg 
col·lectiu del MACBA i del MNAC. L’arxiu encara no és 
accessible en línia, cal consultar-lo presencialment a 
través dels seus inventaris. 

6. Navegació 
 

El  sistema de navegació és constant en tot moment i en 
totes les pàgines. 

 

7. Visita virtual 
 

No es pot fer una visita virtual. Es mostren imatges de 
vídeo i fotografies dels espais de l’edifici. 

8. Recuperació de la 
informació 

 

Inclou un motor de cerca que permet fer la consulta per 
paraules i frases clau. És possible consultar el catàleg de 
la biblioteca (MACBA i MNAC) en línia per cerca simple i 
avançada. 

 

9. Accessibilitat 
 

No dóna cap informació al respecte.  

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: ús d’elements interessants com la ràdio web i 
Podcast. 

 

Punts febles: Manca de presència a les xarxes socials. 
Manca de visita virtual. 

Observacions finals Malgrat diu la web que aquesta està fonamentada en tres 
eixos principals: 1. Satisfer les necessitats comunicatives. 
2. Oferir accés a les col·leccions i 3. Articular la producció 
dels discursos entorn de les activitats, aquest punt 
requereix incloure elements més interactius i captar clients 
joves a les xarxes socials. 

 

 

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA (MNAC)  
 

Nom institució  Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
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URL http://www.mnac.cat/ 

Data de l’anàlisi  25 e febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Informació completa sobre horaris, preus, accés, etc. 
Inclou mapa de situació del museu en l’entorn de la ciutat. 
Una cronologia històrica del museu i de l’edifici il·lustrat 
amb una galeria fotogràfica. Disponible en català, castellà i 
anglès.  

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú); 
el Museu Cau Ferrat (Sitges) i el Museu Comarcal de La 
Garrotxa tenen un enllaç directe des de la pàgina principal 
com a “Museus secció”. 

2. Comunicació, 
contacte 

 

Adreça, telèfons, e-mail i forma de contacte amb el museu 
i els seus departaments i serveis ben identificats. 

Disposa de servei de premsa. 

Ofereix la subscripció al butlletí de novetats i d’activitats 
mitjançant un formulari i un altre formulari per poder enviar 
suggeriments. 

No és present en les xarxes socials. 

3. Actualització 
 

Al peu de totes les pàgines s’inclou la data d’actualització, 
© 2009 MNAC. Avís legal. 

 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Documents gràfics, vídeos i fotografies. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

Accés lliure. Es pot consultar en línia a través del catàleg 
col·lectiu del MACBA i del MNAC. Biblioteca i arxiu 
comparteixen l’espai. 

6. Navegació 
 

El  sistema de navegació és constant en tot moment i en 
totes les pàgines, no utilitza però el sistema de fil 
d’Ariadna. 

 

7. Visita virtual 
 

No es pot fer una visita virtual. Es mostren imatges de 
vídeo i fotografies dels espais de l’edifici. 

8. Recuperació de la 
informació 

 

No disposa de motor de cerca. És possible consultar el 
catàleg de la biblioteca (MACBA i MNAC) en línia per 
cerca simple i avançada. 

 

9. Accessibilitat 
 

No dóna cap informació al respecte.  
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10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: la web ben estructurada i dissenyada amb 
criteris d’usabilitat. 

Punts febles: Manca de presència a les xarxes socials. 
Manca d’elements d’interacció. La manca d’un motor de 
cerca limita la recuperació exclusivament a la navegació. 

Observacions finals La web és purament informativa, només utilitzada com a 
presentació per fomentar bàsicament les visites 
presencials. 

 

 

MUSEU PICASSO (BARCELONA) 
 

Nom institució  Museu Picasso (Barcelona) 

URL http://www.museupicasso.bcn.es/ 

Data de l’anàlisi  4 de març de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Informació completa sobre horaris, preus, accés, etc. 
Inclou mapa del museu i de l’entorn de la ciutat. Breu 
descripció històrica dels edificis del museu.  Galeria 
fotogràfica.  

Disponible en català, castellà i anglès.  

Conté una presentació multimèdia del director. 

Interessant el servei del Picasso al món, on a través d’un 
mapa mundi virtual es pot veure en quina ciutat i museu hi 
ha una obra del Picasso de Barcelona amb indicació de 
les dates d’exposició. 

2. Comunicació, 
contacte 

 

Adreça, telèfons, e-mail i formulari de contacte amb el 
museu i els seus departaments i serveis ben identificats. 
Presentació amb nom i cognoms de l’equip de 
professionals del museu. 

Disposa de servei de premsa. 

Subscripció per formulari a les activitats i al butlletí 
informatiu. 

Disposa de FAQ. 

Molt interessant és la secció “Participa”, on destaca la 
possibilitat d’opinar sobre el museu i les col·leccions, però 
sobretot de jugar, hi ha un joc de memòria visual molt 
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entretingut. 

També hi ha connexió al blog del museu. 

3. Actualització 
 

Al peu de totes les pàgines s’inclou la data d’actualització, 
© Museu Picasso © de les reproduccions: Successió 
Picasso. VEGAP. Barcelona 2008. 

 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Documents gràfics, vídeos i fotografies. Presentació 
multimèdia del director. Itineraris virtuals. 

Blog mantingut pel museu i a diferents serveis de xarxes 
socials: Facebook, Flicker, Youtube i Delicious. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

Accés públic i gratuït però cal concertar visita a través d’un 
formulari. Catàleg automatitzat disponible. 

6. Navegació 
 

Sistema de navegació constant construït amb alguns 
desplegables. És fàcil i intuïtiu.  

7. Visita virtual 
 

Es poden realitzar diversos itineraris virtuals. S’inclou una 
fitxa tècnica molt completa de cada obra. 

8. Recuperació de la 
informació 

 

No disposa de motor de cerca.  

9. Accessibilitat 
 

Inclou una nota de compromís per esdevenir una web 
accessible i de compliment de les normes WAI, nivell AA. 
Però ara per ara és una qüestió de “compromís”.  

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: l’arquitectura de continguts i usabilitat.  
Incorpora interessants novetats com el joc o el mapa 
mundi de les obres del museu. La presència a les xarxes 
socials i sobretot el seu blog són serveis molt ben 
realitzats. 

 

Punts febles: Un motor de cerca ajudaria a la recuperació 
d’informació. 

Observacions finals La Web és informativa però amb una marcada tendència a 
elements interactius web 2.0. Estratègicament combina 
encertadament la web i el blog, sempre actualitzat i actiu, 
com a mitjans de comunicació i difusió. 
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TATE MODERN (LONDRES) 
 

Nom institució  Tate Modern 

URL http://www.tate.org.uk/modern/ 

Data de l’anàlisi  21 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

L’adreça, l’accés i els horaris estan disponibles en diversos 
idiomes clarament identificats, inclòs el castellà i destaca 
el de llenguatge de signes en anglès. 

La responsabilitat sobre les dades i continguts és 
accessible i disposa d’informació sobre l’equip directiu, 
staff, patrons, etc.  

2. Comunicació, 
contacte 

 

Inclou adreces de contacte general i per departaments, 
telèfon i e-mail. Disposa de servei de preguntes freqüents. 
Té una oficina de premsa. Inclou un formulari per a qu els 
patrons puguin realitzar donatius. 

Disposa d’un servei gratuït de subscripció al butlletí 
informatiu per correu electrònic. 

No és present a serveis de xarxes socials. 

3. Actualització 
 

La data d’actualització no consta a la web, no obstant els 
continguts responen a les activitats, exposicions i 
col·leccions del centre. 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Disposa de recursos multimèdia i interactius, bàsicament a 
través del Tate Channel, amb vídeos i gravacions sonores 
sobre les seves exposicions i activitats. 

Disposa de podcasts via iTunes i d’un blog. 

Alguns documents multimèdia estan disponible per a 
iPhone i per a iPod touch 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

Es pot accedir a la col·lecció retrospectiva del centre a 
través de l’arxiu i de la biblioteca; per fer-ho personalment 
cal realitzar una inscripció. Els catàlegs de l’arxiu i de la 
biblioteca es poden consultar en línia.  

6. Navegació 
 

La navegació és constant, doncs manté els mateixos 
criteris en la principal com en les altres pàgines i seccions. 
El menú de navegació es manté en totes les pàgines. Les 
pàgines i seccions estan ben titulades i identificades però 
no hi ha sempre (només en algunes seccions) un fil 
d’Ariadna que indiqui en tot moment on estàs i quin ha 
estat el camí seguit. 

7. Visita virtual 
 

Explica clarament les diverses possibilitats de realitzar 
visites (tours), de fer les reserves, etc.  

Es pot fer una visita virtual i personalitzar mitjançant un 
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formulari, el tour desitjat.  

8. Recuperació de la 
informació 

 

Un motor de cerca permet fer preguntes amb paraules i 
frases claus. 

En algunes seccions, com a Collection o a Tate Channel hi 
ha un formulari de cerca.  

A Collection el formulari permet fer cerques avançades 
limitant per tipus de document, artista, títol del treball, data 
de naixement de l’artista o data de publicació del treball. 

9. Accessibilitat 
 

Malgrat no es fa constar la icona corresponent  del W3C, 
el centre indica que compleix amb la WCAG 1.0 

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts:  molt bona presentació de la home (atractiva 
visual, dinàmica). Elements d’autoria i de comunicació 
complets i excel·lents. L’accés retrospectiu a la informació 
és també un punt fort. 

 

Punts febles: la visita virtual és millorable. El fil d’Ariadna 
s’hauria d’incorporar a tota la web. 

 

Observacions finals Web informativa que incorpora elements web 2.0 
multimèdia en la interacció amb el visitant. Sorprèn, però, 
que no estigui present en els serveis de xarxa social. 

 

 

 

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NOVA YORK) 
 

Nom institució  The Metropolitan Museum of Art 

URL http://www.metmuseum.org/ 

Data de l’anàlisi  21 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

L’adreça, l’accés i els horaris estan disponible en diversos 
idiomes clarament identificats, inclòs el castellà. 

La responsabilitat sobre les dades i continguts és 
accessible i disposa d’informació sobre l’equip directiu i del 
personal.  



45 

 

Hi ha un missatge de salutació del director. 

2. Comunicació, 
contacte 

 

Inclou adreces de contacte general i per departaments, 
telèfon i e-mail. Disposa de servei de preguntes freqüents. 
Té una oficina de premsa. 

Destacat un espai per poder realitzar donatius. 

Disposa de servei d’alerta de notícies RSS. 

 

A la home no es fa cap indicació de ser present a serveis 
de xarxes socials, però des de la secció “Met share” 
especifica que és present a: Flickr,  Youtube (Metropolitan 
Museum Channel) pàgina pròpia amb els vídeos i 
gravacions dels fons i de les activitats realitzades; 
Facebook, Twitter, Delicius i Myspace. 

3. Actualització 
 

La data d’actualització és present a totes les pàgines de la 
web de la següent forma:  

 

© 2000-2010 The Metropolitan Museum of Art. All Rights 
Reserved. 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Incorpora recursos multimèdia i interactius en alguns 
documents. Disposa de servei de Podcast i de share. Un 
canal específic d’iTunes i el Met Podcast Page. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

Es pot accedir a la col·lecció retrospectiva del centre a 
través de la biblioteca. El catàleg es pot consultar en línia. 
Manté al dia el bookmarking a Delicius. A la web l’epígraf 
identificatiu és “estudi i recerca”.  

6. Navegació 
 

La navegació no és constant del tot, doncs en algunes 
pàgines canvia de posició la barra de navegació (a 
vegades a l’esquerra com a la home i a vegades a la part 
inferior) i els enllaços no són sempre els mateixos. 

Les pàgines i seccions estan ben titulades i identificades 
però no hi ha un fil d’Ariadna que indiqui en tot moment on 
estas i quin ha estat el camí seguit. 

7. Visita virtual 
 

Inclou mapes de l’edifici, però no hi ha una visita virtual.  

8. Recuperació de la 
informació 

 

Un motor de cerca permet fer preguntes amb paraules i 
frases claus, així com la cerca avançada amb operadors 
booleans (formulari tipus cerca avançada de Google) i 
limitar per tipus d’exposició, si ets membre o no del centre, 
etc. 
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9. Accessibilitat 
 

Dóna molta informació respecte als serveis que ofereix en 
la visita presencial per persones amb disminució però cap 
referència a la web. 

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts:  Elements d’autoria i de comunicació complets 
i excel·lents. L’accés retrospectiu a la informació és també 
un punt fort. Presència a les xarxes socials. 

 

Punts febles: manca de servei de visita virtual. Eines de 
navegació no constants. 

Observacions finals Clarament present a les xarxes socials, sorprèn que no 
aparegui la informació de forma destacada a la pàgina 
principal. 

 

 

THE SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM (NOVA YORK) 
 

Nom institució  Solomon R. Guggenheim Museum (Nova York) 

URL http://www.guggenheim.org/ 

Data de l’anàlisi  21 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Sota l’epígraf “visit us” trobarem tota la informació sobre 
l’adreça, com arribar-hi, telèfons, visita, serveis, 
accessibilitat de l’edifici, etc. 

La responsabilitat sobre les dades i continguts és 
accessible i disposa d’informació sobre l’equip directiu i del 
personal. 

Disposa d’informació en diverses llengües, inclòs el 
castellà, en document PDF 

2. Comunicació, 
contacte 

 

Inclou adreces de contacte general i per departaments, 
telèfon i e-mail. Disposa de servei de preguntes freqüents. 
Té una oficina de premsa. 

L’apartat de donatius és destacat. 
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En la home sota “connect” es fa indicació de ser present a 
serveis de xarxes socials: MySpace, Flickr, Facebook, 
Twitter, a més d’una llista de correu electrònic i del servei 
d’alertes de notícies RSS. També està a Delicious. 

3. Actualització 
 

La data d’actualització és present a totes les pàgines de la 
web de la següent forma:  

 

Web site © 2010 The Solomon R. Guggenheim Foundation 
(SRGF). All Rights Reserved. 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

Incorpora recursos multimèdia i interactius en alguns 
documents. Disposa de servei de Podcast amb iTunes, 
galeria de fotos i de vídeos. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

L’arxiu i la biblioteca són d’ús per al personal del centre, no 
obstant sota sol·licitud es pot consultar el fons 
presencialment.  

Un cercador a la web permet fer consultes en el fons. El 
catàleg però només és consultable internament. 

6. Navegació 
 

Excel·lent sistema de navegació, constant en tot moment i 
en totes les pàgines. Inclou fil d’Ariadna a totes les 
pàgines.  

7. Visita virtual 
 

No hi ha visita virtual. La web es limita a donar amplia 
informació sobre les formes i tours de visita, inclou un 
mapa de Google de localització, però no de l’edifici. 

8. Recuperació de la 
informació 

 

La recuperació no és tant bona com la navegació, un 
motor de cerca permet fer preguntes amb paraules i frases 
claus. 

No obstant, a l’apartat de la col·lecció permet fer cerca 
més elaborada per autor, títol del treball, data del treball, 
per moviment artístic, etc. També es pot consultar segons 
la seu del centre: Nova York, Bilbao, Venècia o Berlin. 

9. Accessibilitat 
 

No hi ha informació sobre els aspectes d’accessibilitat de 
la web.  

 
 



48 

 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: arquitectura de la informació i usabilitat de la 
web molt bona. El sistema de navegació. Molt amplia 
presència a les xarxes socials. 

 

Punts febles: manca de servei de visita virtual. Catàlegs de 
la biblioteca i de l’arxiu no disponibles en línia.  

Observacions finals Estratègia de presència a les xarxes socials, però l’aposta 
encara és la web com a element principal. 

 

 

MUSÉE DU LOUVRE (PARIS) 
 

Nom institució  Musée du Louvre (Paris) 

URL http://www.louvre.fr/ 

Data de l’anàlisi  21 de febrer de 2010 

1. Autoria i 
responsabilitat 

 

Sota “Pratique” es troba informació completa sobre accés, 
horaris, serveis, etc. És a dir tot el necessari per la visita 
presencial. Inclou mapa interactiu força interessant. La 
informació està en francès, anglès, japonès i xinès, però 
curiosament no en castellà, italià o alemany (llengües 
veïnes)  

2. Comunicació, 
contacte 

 

Dóna les adreces de contacte i telèfons principals i de 
seccions i serveis. No dóna els noms del personal. Inclou 
perfils per a professors, professionals, joves (menors de 
trenta anys) i per a famílies. 

Disposa d’oficina de premsa i comunicació. 

3. Actualització 
 

La data d’actualització és present a la pàgina principal i en 
algunes altres pàgines però no en totes a la web de la 
següent forma:  

 

© 2005-2010 Musée du Louvre 

4. Recursos 
multimèdia i 
interactius 

 

És, sense cap mena de dubte, la web més interactiva dels 
museus fins ara analitzats. Inclou un mapa interactiu per 
facilitar la visita presencial. 

Inclou un personatge d’època a mena de guia per a infants 
que m’ha semblat molt interessant fent un recorregut amb 
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dibuixos. 

 

 

El que més destaca però és el recorregut en 3D per 
diverses seccions i col·leccions del museu. Certament 
impressionant. 

Altres serveis interactius interessants són la possibilitat de 
gaudir d’algunes peces amb visionat ampliat (el servei de 
lupa) o els mini tours per algunes col·leccions com la de 
Babilònia. 

 

5. Arxiu, biblioteca, 
hemeroteca 

 

El catàleg en línia permet consultar el fons de col·leccions 
del museu. Hi ha catàlegs especialitzats també en línia com 
el de ceràmiques coptes. 

La mediateca obre unes hores cada dia de dilluns a 
divendres per a tothom. 

6. Navegació 
 

Excel·lent sistema de navegació, constant en tot moment. 
Inclou fil d’Ariadna a totes les pàgines. 

Es poden consultar les obres de les col·leccions a través de 
la navegació, de la consulta en el motor de cerca i en els 
catàlegs en línia. 

7. Visita virtual 
 

Hi ha visita virtual i mapes interactius com s’indica en altres 
apartats. També disposa d’una guia sonora disponible en 
diversos idiomes, en aquest cas, també en castellà. 

8. Recuperació de la 
informació 

 

Inclou un motor de cerca que permet fer la consulta per 
paraules i frases clau. 

L’apartat de la col·lecció permet fer cerca més elaborada. La 
navegació és excel·lent, doncs permet visitar obres, 
col·leccions, seccions, etc.  Sempre s’obre una imatge de la 
pintura, de l’escultura o de la part del museu que es visita. 

 

 

9. Accessibilitat 
 

No hi ha informació sobre els aspectes d’accessibilitat de la 
web, tret de la relacionada amb alguns aspectes tècnics 
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sobre els navegadors i de disseny. 

 
 

10.  Conclusions 
 

Anàlisi Punts forts: excel·lents mitjans interactius i sistema de 
navegació i de recuperació. 

 

Punts febles: que no sigui consultable la web en les llengües 
veïnes de França (castellà, italià, alemany) i la no presència 
a les xarxes socials. 

Observacions finals És una web molt interactiva, no m’atreveixo a dir que és una 
web virtual, perquè no ho és, però sí és la més propera a 
aquest fet de les analitzades. Incorpora eines web 2.0 
altament interessants i és el museu amb més projecció i 
innovació tècnica. Aposta per la web com element principal 
de comunicació 
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7. ANNEX 2. CAPTURES DE PANTALLA 
 

 

Captures de pantalla del Centre d’Arts Santa Mònica 
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Captures de pantalla del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
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Captures de pantalla del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
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Captures de pantalla del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 

 

Captures de pantalla de la Fundació Joan Miró de Barcelona 
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Captures de pantalla del Museu Picasso de Barcelona 
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Captures de pantalla de la Tate Modern 
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Captures de pantalla del The Metropolitan Museum of Art 

 

 

Captures de pantalla del Solomon R. Guggenheim Museum 
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Captures de pantalla del Musée du Louvre 
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