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Resum 

Les xarxes socials han revolucionat i modificat les formes de relació i comunicació 

entre les persones i les institucions. Aquestes relacions a través de les xarxes s’han 

convertit en un nou paradigma comunicatiu. L’objectiu principal de la tesi és mostrar 

com els museus de Catalunya interactuen i difonen el seu patrimoni a través de les 

xarxes socials. L’estudi i l’anàlisi s’han desenvolupat metodològicament des d’una 

doble perspectiva: quantitativa i qualitativa, creant paràmetres i indicadors per l’estudi 

de webmetria  i s’ha fet un seguiment d’observació i recollida de dades en diferents 

plataformes. Els resultats mostren una situació molt heterogènia en tots els sentits del 

sistema museístic de Catalunya, amb una complexa organització territorial. La 

interacció museu-visitant (presencial o virtual) a Catalunya té mancances significatives. 

Algunes propostes de reflexió i debat, a mode de conclusió, intenten contribuir a nous 

plantejaments per una comunicació més efectiva entre els museus i els seus 

seguidors/visitants. 
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Resumen 

Las redes sociales han revolucionado y modificado las formas de relación y 

comunicación entre las personas y las instituciones. Estas relaciones a través de las 

redes sociales se han convertido en un nuevo paradigma comunicativo. El objetivo 

principal de la tesis es mostrar cómo los museos de Cataluña interactúan y difunden su 

patrimonio a través de les redes sociales. El estudio y análisis se han desarrollado 

metodológicamente desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa, creando 

parámetros e indicadores para el estudio de webmetría y se ha realizado un seguimiento 

de observación y recogida de datos en diferentes plataformas. Los resultados muestran 

una situación muy heterogénea en todos los sentidos del sistema museístico de 

Cataluña, con una compleja organización territorial. La interacción museo-visitante 

(presencial o virtual) en Cataluña tiene carencias significativas. Algunas propuestas de 

reflexión y debate, a modo de conclusión, intentan contribuir a nuevos planteamientos 

para una comunicación más efectiva entre los museos y sus seguidores/visitantes. 
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Abstract 

Social networks have shaken up and modified the way of relationship and 

communication between people and institutions. These relationships have become a 

new communicational paradigm. The main objective of the thesis is to display how the 

museums in Catalonia interact and spread their heritage through social networks. The 

study and analysis have been methodologically developed from a double perspective: 

quantitative and qualitative, creating parameters and indicators for the webometrics 

study and tracking observation and data collection on different platforms. The results 

show a very heterogeneous situation in every way of the museum system of Catalonia 

with a complex territorial organization. The museum-visitor interaction (face-to-face or 

virtual) in Catalonia has a significant lack. Some suggestions of reflection and 

discussion, as a conclusion, attempt to contribute new approaches for a more effective 

communication between museums and their supporters/visitors. 
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1.Introducció 

1.1.Publicacions resultat de la recerca 

La tesi doctoral, que es presenta en la modalitat de compendi de publicacions, està 

formada per 7 articles publicats en revistes professionals i acadèmiques (Annex I), i 1 

comunicació llegida a les Jornades Catalanes de Documentació (Annex II), que són el 

fruit de la recerca desenvolupada. S’ha volgut dotar el compendi d’un abast el més 

ampli possible combinant la publicació dels diferents articles en revistes de difusió i 

àmbit lingüístic internacional. Per la qual cosa, a part de la publicació dels 2 articles en 

anglès per la normativa de la Facultat, s’ha publicat en català (1 article), però 

principalment en castellà (4 articles), amb una important difusió a Amèrica Llatina. El 

compliment dels objectius proposats i les dues línies de recerca desenvolupades han 

requerit publicacions diferents. És per aquest motiu que el compendi de publicacions 

supera el mínim exigible per la normativa. 

A continuació, com a visió de conjunt de la tesi doctoral, es troba la relació sumària 

d’articles per ordre cronològic de publicació amb la corresponent referència 

bibliogràfica completa i el resum en català, en castellà i en anglès. 

 

Article I. 

Badell, Joan-Isidre; Rovira, Cristòfol. (2010). Visibilidad de las sedes web de los 

museos de Cataluña. Revista española de documentación científica, 33(4), p. 

531-552. 

 

Resum: 

El treball presenta els resultats d’una anàlisi de la visibilitat de les seus web de 

museus de Catalunya entre els anys 2006 i 2009. D’una banda, a partir de les 

dades obtingudes a Yahoo Site Explorer s’ha pogut comprovar que globalment 

el nombre d’enllaços rebuts ha augmentat en un 326,28%. Es valora aquesta 

xifra en relació a un grup de seus web de referència arribant a la conclusió que 

l’augment és prou important. D’una altra banda, s’estudien les seus web dels 

museus de Catalunya en comparació a dos grups de control: seus web dels 

principals museus d’Europa i seus web amb domini .museum millor posicionats 
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a Google i Yahoo. Els resultats de la comparació indiquen que les millors seus 

web dels museus de Catalunya tenen un bon nivell internacional en visibilitat 

malgrat encara resten lluny dels millors d’Europa. 

 

Resumen: 

El artículo presenta los resultados de un análisis de la visibilidad de las sedes 

web de museos de Cataluña entre los años 2006 y 2009. Por un lado, a partir de 

los datos obtenidos en Yahoo Site Explorer se ha podido comprobar que 

globalmente el número de enlaces recibidos ha aumentado en un 326,28%. Se 

valora esta cifra en relación a un grupo de sedes web de referencia llegando a la 

conclusión que el aumento es muy importante. Por otro lado, se estudian las 

sedes web de los museos de Cataluña en comparación con dos grupos de control: 

sedes web de los principales museos de Europa y sedes web de los dominios 

.museum mejor posicionados en Google y Yahoo. Los resultados de la 

comparación indican que las mejores sedes webs de los museos de Cataluña 

tienen un buen nivel internacional en visibilidad aunque están todavía lejos de 

los mejores de Europa. 

 

Abstract: 

The item presents results of an analysis of the visibility of all the website 

museums thirsts of Catalonia between years 2006 and 2009. From obtained data 

in Yahoo Site Explorer has been able to check that as a whole the link number 

received has increased in 326,28%. This figure is considered with regard to a 

website thirst group of reference arriving to the conclusion that the rise is very 

important. On the other hand, thirsts website is studied of museums of Catalonia 

by contrast with two control groups: website thirsts of main museums of Europe 

and website thirsts of domain .museum better positioned in Google and Yahoo. 

Results of the comparison point out that the best thirsts websites of the museums 

of Catalonia have an international level in visibility although they are still far 

from the best ones of Europe. 

 



15 
 

 

Article II. 

Badell, Joan-Isidre. (2013). Museos en línea de Cataluña en la web 2.0 y en las 

redes sociales. Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, 7, 

p. 81-90. 

 

Resum: 

L’article mostra el resultat de l’estudi dels museus catalans participants en el 

projecte Museus en línia, amb l‘objectiu de saber si estan presents a les xarxes 

socials, en quines d’elles, quin contingut difonen i com es comuniquen amb els 

usuaris, així com la resposta que en donen els centres. La metodologia utilitzada 

s’ha basat en dimensions, paràmetres i indicadors emprats en anàlisis semblants 

realitzats per experts qualificats adaptats a l’objectiu de l’estudi. Els resultats 

obtinguts mostren un alt grau de disparitat i diferències significatives en relació 

directa entre la importància del museu, els seus fons i, previsiblement, els seus 

recursos econòmics i humans. Però també, demostren la importància de ser 

altament actius i comunicar continguts de qualitat. Les dades més significatives, 

lamentablement, es refereixen a l’escassa presència a les xarxes socials. A les 

conclusions, s’aborda el repte necessari de millorar en la implementació de les 

eines web 2.0 i en la presència i actualització de la informació que es difon a 

través de les xarxes socials. 

 

Resumen: 

Se presenta el resultado del estudio de los museos catalanes participantes en el 

proyecto Museos en línea con el objetivo de saber si están presentes en las redes 

sociales, en cuales de ellas, qué contenidos difunden y cómo se comunican con 

los usuarios, así como su respuesta. La metodología utilizada se ha basado en 

dimensiones, parámetros e indicadores empleados en análisis semejantes 

realizados por expertos reconocidos adaptados al objetivo del estudio. Los 

resultados obtenidos muestran disparidad y diferencias significativas en relación 

con la importancia del museo, sus fondos y, previsiblemente, sus recursos 
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económicos y humanos. Pero también demuestran la importancia de ser 

altamente activos y comunicar contenidos de calidad. Los datos más 

significativos, lamentablemente, se refieren a la escasa presencia en las redes 

sociales y a la casi nula implementación de herramientas web 2.0. En las 

conclusiones se aborda el necesario reto de mejorar en la implementación de las 

herramientas y en la presencia y actualización de la información que se difunde a 

través de las redes sociales. 

 

Abstract: 

The presence of the Catalan museums that participated in the Online Museum 

project in the social networks is analysed: whether they are present, in which 

ones, what contents they share, the way in which they communicate with the 

users, and their users’ response. The methodology used was based on 

dimensions, parameters and indicators applied in similar analysis by qualified 

experts; and adapted to the specificities of this study. The results show disparity 

and significant differences among the museums, according to their importance, 

their funding and the expected financial and human resources. However, they 

also evidence the value of being highly active and communicate quality 

contents. Pitifully, the most significant results refer to their low presence in 

social networks and the almost null implementation of web 2.0 tools. The 

conclusions state the challenge of improving the implementation of adequate 

tools, the presence in social networks and the update of the information shared 

through them. 

 

 

Article III. 

Badell, Joan-Isidre; Térmens, Miquel. (2013). Iniciatives de difusió de qualitat a 

Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya. BiD: textos 

universitaris de biblioteconomia i documentació, 31.  
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Resum: 

S’ha analitzat la presència del patrimoni cultural català a Internet a través d’una 

selecció d'experiències i iniciatives de qualitat. Es presenten els projectes del 

MNAC a l'Art Project de Google, el Padicat, Museus en línia, la Xarxa de 

Museus Locals, la Carta arqueològica de Barcelona, el CCCBLab, el portal dels 

Museus de Girona i el Viquiprojecte:ICUB. S’han dut a terme diverses proves de 

consulta, cerca i visualització dels continguts dipositats i accessibles a Internet 

per determinar-ne l'eficiència, l'eficàcia i el correcte funcionament. Els resultats 

mostren que hi ha una gran varietat en les solucions utilitzades pels museus per 

tenir presència a Internet i que varia en l'abast, el punt en què es posa el focus (la 

institució o la peça) i la complexitat tecnològica. 

 

Resumen: 

Se ha analizado la presencia del patrimonio cultural catalán en Internet a través 

de una selección de experiencias e iniciativas de calidad. Se presentan los 

proyectos del MNAC en Art Project de Google, Padicat, Museos en línea, la 

Red de Museos Locales, la Carta arqueológica de Barcelona, el CCCBLab, el 

portal de los Museos de Girona y el Viquiprojecte:ICUB. Se han realizado 

diversas pruebas de consulta, búsqueda y visualización de los contenidos 

depositados y accesibles en Internet para determinar la eficiencia, la eficacia y el 

funcionamiento correcto. Los resultados muestran que hay una gran variedad en 

las soluciones utilizadas por los museos para tener presencia en Internet y que 

varían en el alcance, el punto en el que se focaliza (la institución o la pieza) y la 

complejidad tecnológica. 

 

Abstract: 

This paper determines how Catalan cultural heritage is presented on the Internet 

by examining a selection of quality websites including the projects of the Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (National Museum of Art of Catalonia, MNAC) at 

Google’s Art Project, the web archive Patrimoni Digital de Catalunya (Digital 

Heritage of Catalonia, PADICAT), the Government of Catalonia’s Museus en 
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línia (Online Museums), the Provincial Council of Barcelona’s Xarxa de Museus 

Locals (Network of Local Museums, XML), Barcelona City Council’s Carta 

arqueològica de Barcelona (Archaeological Map of Barcelona), the CCCBLab 

project at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Barcelona Centre 

for Contemporary Culture, CCCB), the webpage Museus de Girona (Museums 

of Girona), and finally the project Viquiprojecte:ICUB, which was created by the 

Catalan language edition of Wikipedia and the Institut de Cultura de Barcelona 

(Institute of Culture of Barcelona, ICUB). The study assessed the effectiveness, 

adequacy and usability of the websites by testing the quality of the features 

enabling users to consult, browse and view content. It was observed that 

museums use a wide range of methods to establish their presence online and that 

their public reach, the focus they choose (institution or exhibit) and the 

technology they use all vary considerably. 

 

 

Article IV. 

Badell, Joan-Isidre; Rovira, Cristòfol; Térmens, Miquel. (2014). Estudio de 

visibilidad web 2013 de los museos de Cataluña. Ibersid: revista de sistemas de 

información y documentación, 8, p. 43-48. 

 

Resum: 

Es presenten els resultats de l’anàlisi de visibilitat de les seus web dels museus 

de Catalunya realitzat l’any 2013, a partir de les dades obtingudes per 

l’explorador DigiDocSpider a Google. L’objectiu global és obtenir les dades 

necessàries per aprofundir en la identificació de les bones pràctiques que ajudin 

a millorar la visibilitat de qualsevol seu web de museu. La metodologia emprada 

ha estat desenvolupada des d’una doble perspectiva: comparativa i evolutiva 

amb estudis anteriors. S’ha pogut comprovar un increment de visibilitat dels 

museus catalans en el període 2006-2013, malgrat que s’ha identificat una 

pèrdua de visibilitat en els darrers quatre anys. En conclusió, els museus més 

grans són els que estan millor preparats i obtenen millors resultats a una 

distància molt significativa amb els petits museus locals. 
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Resumen: 

Se presentan los resultados del análisis de visibilidad de las sedes webs de 

museos de Cataluña realizado en 2013, a partir de los datos obtenidos por el 

explorador DigiDocSpider en Google. El objetivo global es obtener los datos 

necesarios para profundizar en la identificación de las buenas prácticas que 

ayuden a mejorar la visibilidad de cualquier sede web de museo. La metodología 

utilizada ha sido desarrollada en una doble perspectiva: comparativa y evolutiva 

con estudios anteriores. Se ha podido comprobar un incremento de visibilidad de 

los museos catalanes en el período 2006-2013. Aunque se ha identificado una 

pérdida de visibilidad en los últimos cuatro años. En conclusión, los museos más 

grandes son los que mejor preparados están y mejores resultados obtienen 

mostrando una distancia muy significativa con los pequeños museos locales. 

 

Abstract: 

The results of the 2013 analysis of visibility of the museum web sites of 

Catalonia are presented out of the data obtained by the explorer DigiDocSpider 

in Google. The main goal is to acquire the necessary data to deepen into the 

identification of good practices that help improve the visibility of any museum 

web site. The methodology has focused on a double perspective: comparative 

and evolutionary with previous research. An increase of visibility of the Catalan 

museums from 2006 to 2013 has been proved. However, a slight loss of 

visibility has been confirmed if we compare it to the period 2009-2013. As a 

conclusion, the biggest museums are better prepared and obtain better results, 

showing a very significant distance with those small local museums. 

 

 

Article V. 

Badell, Joan-Isidre; Térmens, Miquel; Rovira, Cristòfol. (2015). Communication 

in social media: The exhibitions devoted to Salvat-Papasseit and Raimon at Arts 
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Santa Mònica as case studies. Catalan Journal of Communication and Cultural 

Studies, 7(1), p. 71-88. doi:10.1386/cjcs.7.1.71_1. 

 

 

Resum: 

En aquest l’article, presentem els resultats de la recerca realitzada a les 

exposicions de Salvat-Papasseit i Raimon celebrades en el centre Arts Santa 

Mònica de Barcelona, que forma part d’un projecte de recerca global sobre els 

museus de Catalunya a les xarxes socials. L’objectiu principal és conèixer la 

difusió i estratègia de comunicació emprada pel centre en les plataformes de 

xarxes socials. La metodologia de treball ha consistit en l’elaboració i aplicació 

de paràmetres i indicadors quantitatius i qualitatius per a l’anàlisi. L’obtenció de 

dades s’ha realitzat amb el motor de rastreig DigiDocSpider i les facilitades pel 

propi centre. Els resultats mostren una activitat i presència del centre a les xarxes 

socials molt alta, una web molt dinàmica i un nombre de visitants, tant virtuals 

com físics, prou significatius. Però també mostren una sèrie de mancances en 

l’ús d’eines d’última generació i en l’actualització de la informació. En les 

conclusions, fem esment de la necessitat d’incorporar les eines d’última 

generació com a mitjà per millorar la participació dels ciutadans en la vida 

cultural i de l’ús de les xarxes socials no únicament com a captador de públic a 

les exposicions sinó com una veritable eina de participació col·lectiva. Hem 

aprofitat el treball per fer una breu mirada a la situació de la literatura a Internet i 

obrir una possible recerca per al futur. 

 

Resumen: 

En el artículo, presentamos los resultados de la investigación realizada en las 

exposiciones de Salvat-Papasseit y Raimon celebradas en el centro Arts Santa 

Mònica de Barcelona, que forma parte de un proyecto de investigación global 

sobre los museos de Cataluña en las redes sociales. El objetivo principal es 

conocer la difusión y estrategia de comunicación utilizada por el centro en las 

plataformas de redes sociales. La metodología de trabajo ha consistido en la 

elaboración y aplicación de parámetros e indicadores cuantitativos y cualitativos 
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para el análisis. La obtención de datos se ha realizado con el motor de rastreo 

DigiDocSpider y las facilitadas por el propio centro. Los resultados muestran 

una actividad y presencia del centro en las redes sociales muy alta, una web muy 

dinámica y un número de visitantes, tanto virtuales como físicos, 

suficientemente significativo. Pero también muestran una serie de carencias en el 

uso de herramientas de última generación y en la actualización de la 

información. En las conclusiones, mencionamos la necesidad de incorporar las 

herramientas de última generación como medio para mejorar la participación de 

los ciudadanos en la vida cultural y del uso de las redes sociales no únicamente 

como captador de público en las exposiciones sino como una verdadera 

herramienta de participación colectiva. Hemos aprovechado el trabajo para dar 

una mirada a la situación de la literatura en Internet y abrir una posible 

investigación en el futuro. 

 

Abstract: 

This article shows the results of the research carried out in the exhibitions 

devoted to Salvat-Papasseit and Raimon at Arts Santa Mònica Creativity Centre 

in Barcelona. Said research is part of a global research project on Catalonia’s 

museums presence on social media. The main objective of this research is to 

know the dissemination and communication strategy Arts Santa Mònica has used 

in social media platforms. Our methodology has consisted of elaborating and 

applying quantitative and qualitative parameters and indicators for the analysis. 

Data have been obtained through the tracking engine DigiDocSpider and by the 

centre itself. According to the results, Arts Santa Mònica has a high presence on 

social networks and it is also very active. In addition, the centre has a very 

dynamic website and a significant number of visitors, both virtual and in the 

centre. On the other hand, the results also show the necessity for using new 

generation tools and for updating information. We conclude mentioning the need 

for including said tools as a way to improve citizens’ participation in cultural life 

and social media, not only as a way to target the audience in exhibitions but also 

as a real tool of collective participation. We have used this research project to 

have a brief look at the situation of literature on the Internet and to open up a 

potential future research. 
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Article VI. 

Badell, Joan-Isidre. (2015). Los museos de Cataluña en las redes sociales: 

resultados de un estudio de investigación. Revista Interamericana de 

Bibliotecología, 38(2), p. 159-164. 

 

Resum: 

Es mostren els resultats principals obtinguts en la recerca sobre la presència dels 

museus de Catalunya a les xarxes socials i de la visibilitat de les seus web. La 

metodologia s’ha basat en la recopilació de dades qualitatives i quantitatives 

amb una doble perspectiva: comparativa amb d’altres estudis i evolutiva per 

pròpies anàlisis. Els resultats indiquen, per una banda, que els museus catalans 

estan presents en les xarxes socials, però hi ha encara molts centres que no ho 

estan en cap plataforma. Per una altra banda, els indicadors de visibilitat 

obtinguts demostren certa manca d’interès pel posicionament web. En conclusió, 

s’han de millorar i potenciar la presència activa i l’ús en aquelles plataformes de 

xarxes socials més adequades, fent-se necessària la creació d’una estratègia 

comunicativa específicament digital i es plantegen algunes qüestions de reflexió 

i debat per a seguir motivant noves discussions i recerca. 

 

Resumen: 

Se muestran los principales resultados obtenidos en la investigación sobre la 

presencia de los museos de Cataluña en las redes sociales y de la visibilidad de 

sus sedes web. La metodología se ha basado en la obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos desde dos perspectivas: comparativa con otros 

estudios y evolutiva por análisis propios. Los resultados señalan, por un lado, 

que los museos catalanes están presentes en las redes sociales, pero existen 

todavía muchos centros que no están en ninguna plataforma. Por otro lado, los 

indicadores de visibilidad obtenidos demuestran cierta falta de interés por el 

posicionamiento web. En conclusión, se debe mejorar y potenciar la presencia y 
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uso en aquellas plataformas más adecuadas, haciéndose necesaria la creación de 

una estrategia comunicativa específicamente digital y se plantean algunas 

cuestiones de reflexión y debate para seguir alentando nuevas discusiones e 

investigaciones. 

 

Abstract: 

Show the main results found in the research about social networks and websites 

visibility in the Catalonia museums. The methodology is based on obtaining 

qualitative and quantitative data in two perspectives: comparison with other 

studies and evolutionary by their own analysis. The results indicate, on one 

hand, that the Catalan museums are present in social networks, but there are still 

many institutions that are not on any platforms. On the other hand, the indicators 

of visibility obtained show a lack of interest by the SEO. In conclusion, we 

should improve and enhance the presence and use of these best suited platforms, 

making necessary the creation of a communication strategy specifically digital 

considering some issues for further reflection and debate encouraging new 

discussions and researches. 

 

 

Article VII. 

Badell, Joan-Isidre. (2015). Museums and social media: Catalonia as a case 

study. Museum and Management Curatorship, 30(3), p. 244-263. 

 

Resum: 

L’objectiu principal d’aquest article és exposar la situació actual de la presència 

dels museus de Catalunya en les plataformes de xarxes socials. L’estudi i 

l’anàlisi s’han desenvolupat metodològicament des d’una doble perspectiva: 

quantitativa i qualitativa, creant paràmetres i indicadors per l’estudi de 

webmetria i s’ha fet un seguiment d’observació i recollida de dades en diferents 

plataformes. Els resultats han mostrat que poc més del 60% dels museus tenen 

perfil propi i bona part d’ells presenten mancances importants en la 
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retroalimentació d’informació amb els seus seguidors. S’ha observat una situació 

molt heterogènia del sistema museístic de Catalunya amb una complexa 

organització territorial. Els resultats mostren també que la implantació d’ús de la 

tecnologia d’última generació és gairebé anecdòtica. En la discussió i 

conclusions es reflexiona per obrir un debat sobre la presència i ús que es fa de 

les xarxes, i es qüestiona els programes, els plans dels museus i com s’hauria de 

plantejar una comunicació més efectiva entre els museus i els seus 

seguidors/visitants. 

 

Resumen: 

El objetivo principal de este artículo es exponer la situación actual de la 

presencia de los museos de Catalunya en las plataformas de redes sociales. El 

estudio y el análisis se han desarrollado metodológicamente desde una doble 

perspectiva: cuantitativa y cualitativa, creando parámetros e indicadores para el 

estudio de webmetría y se ha hecho un seguimiento de observación y recogida 

de datos en diferentes plataformas. Los resultados han mostrado que poco más 

del 60% de los museos tienen perfil propio y buena parte de ellos presentan 

carencias importantes en la retroalimentación de información con sus 

seguidores. Se ha observado una situación muy heterogénea del sistema 

museístico de Catalunya con una compleja organización territorial. Los 

resultados muestran también que la implantación del uso de la tecnología de 

última generación es prácticamente anecdótica. En la discusión y conclusiones 

se reflexiona para abrir un debate sobre la presencia y uso que se hace de las 

redes, y se cuestionan los programas, los planes de los museos y cómo se debería 

plantear una comunicación más efectiva entre los museos y sus 

seguidores/visitantes. 

 

Abstract: 

The main goal of this article is to describe the current situation of Catalan 

museums in social media. The study and analysis has been methodologically 

developed following both a quantitative and a qualitative perspective, by 

creating parameters and indicators for scientometric purposes and by gathering 
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and observing data from different platforms. Results have shown that only 60% 

of Catalan museums present a social media profile of their own, and most of 

them show significant lacks regarding feedback with their followers. It has also 

been detected a very heterogeneous situation in the Catalan museum system, 

which has a complex territorial organisation. Results also show that the 

introduction of state of the art technologies is almost incidental. The discussion 

and conclusion sections also provide debate about the presence and use of social 

media in Catalan museums, their plans and programmes are questioned, and it is 

also suggested how to create more effective communication between the 

museums and their followers or visitors. 

 

 

En l’Annex II s’inclou la comunicació presentada a les XII Jornades Catalanes de 

Documentació celebrades a Barcelona el mes de maig de 2010 sobre els resultats de 

visibilitat obtinguts en l’estudi de l’any 2009 i base de l’article I de la tesi. L’aportació 

més destacada respecte a l’article publicat, és la comparativa dels museus catalans amb 

museus europeus. 

 

XII Jornades Catalanes de Documentació, Barcelona, 19-20 de maig de 

2010 (Comunicació). 

Resum: 

La comunicació presenta els resultats d'una anàlisi de la visibilitat dels principals 

llocs web de museus de Catalunya, les seves causes i les possibles bones 

pràctiques per aconseguir valors alts en aquest indicador comparant els resultats 

amb els principals museus d’Europa. S'ha estudiat l'evolució de la visibilitat dels 

llocs web de museus de Catalunya i d’Europa entre els anys 2006 i 2009. Les 

dades han estat obtingudes majoritàriament de forma automàtica utilitzant una 

eina de tipus rastrejador anomenat DigiDocSpider i desenvolupat pel Grup de 

Recerca DigiDoc de la Universitat Pompeu Fabra. 
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Resumen: 

La comunicación presenta los resultados de un análisis de visibilidad de los 

principales webs de museos de Cataluña, sus causas y las posibles buenas 

prácticas para lograr altos valores en visibilidad comparando los resultados 

obtenidos con los web de los principales museos de Europa. Se ha estudiado la 

evolución de la visibilidad de las sedes web de los museos de Cataluña y de 

Europa entre los años 2006 y 2009. Los datos se han obtenido mayoritariamente 

de forma automática utilizando el robot rastreador DigiDocSpider diseñado por 

el grupo de investigación DigiDoc de la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. 

 

Abstract: 

The communication presents results of an analysis of the visibility of the main 

museums websites of Catalonia, of his causes and of possible good practices to 

achieve high values in this indicator comparing results with websites of main 

museums of Europe. The evolution of the visibility has been studied of the 

website of the museums of Catalonia and Europe between years 2006 and 2009. 

Details have been obtained mainly in an automatic way using a tracker type tool 

so called DigiDocSpider developed by the Investigation Group DigiDoc of the 

University Pompeu Fabra. 

 

1.2.Definició i conceptualització 

Per definir i contextualitzar el concepte “xarxa social” s’ha optat per la definició donada 

pel TERMCAT (Centre de Terminologia de Catalunya): 

a) Comunitat d'internautes units per algun tipus de relació que comparteixen i 

intercanvien informació a través d'una plataforma. La xarxa social com a 

comunitat d'internautes es distingeix de la xarxa social entesa com la plataforma 

a través de la qual es comuniquen. 

b) Plataforma que permet a una comunitat d'internautes interaccionar i també 

compartir i intercanviar informació. 
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Les xarxes socials són un dels elements més característics de la web 2.0 (O’Really, 

2005). Per a la major part dels ciutadans, dir 2.0, és dir xarxes socials. Però la web 2.0 

és també un conjunt d’eines tècniques (maquinari, programari) que ha fet possible 

l’existència del que anomenem xarxes socials. 

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. 

Al voltant de la web 2.01 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, el més conegut Delicious; les xarxes socials 

professionals (networking) com LinkedIn; les xarxes socials personals, la més popular 

Facebook; aplicacions sobre mapes com Google Maps; pàgines d’inici personalitzades; 

aplicacions en línia; wikis; videoblocs; podcastings; serveis de notícies RSS; serveis que 

agrupen informació procedent de diverses fonts; i un llarg etcètera. 

 

1.3.Tema 

La recerca realitzada és l’estudi i l’anàlisi de la presència dels museus catalans a la web 

2.0 i de la difusió i la comunicació de les seves activitats i fons museístics a través de 

les xarxes socials. Concretament s’ha treballat en l’anàlisi i auditoria de les seus web 

dels museus, tant en l’adquisició de dades qualitatives de contingut, com en l’adquisició 

de dades quantitatives (webmetria) i en les plataformes de xarxes socials a les quals els 

museus són presents amb perfil propi oficial. 

 

1.4.Abast 

L’àmbit geogràfic de l’estudi és Catalunya, unitat lingüística, territorial i també 

d’actuació museística, regida per una única normativa de museus, la del govern 

                                                            
1 Consulteu http://www.internality.com/web20 
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autonòmic de la Generalitat de Catalunya. La proximitat, la comoditat d’accés i el 

coneixement de l’entorn han facilitat la recerca. El Directori de museus 

(http://museus.cultura.gencat.cat/) de la Generalitat, una de les fonts emprada en la 

recerca, distingeix entre “museus” i “col·leccions” en aplicació de la Llei 17/1990  de 2 

de novembre, de museus, que els defineix com “les institucions permanents, sense 

finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al públic, 

que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles, immobles i immaterials, els 

conserven, els documenten i estudien, els exhibeixen i en difonen el coneixement per a 

la recerca, l’ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i constitueixen un espai per a la 

participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans”. La Llei atorga la consideració de 

museu a “els espais i els monuments amb valors històrics, arqueològics, ecològics, 

industrials, etnogràfics o culturals que reuneixen, conserven i difonen conjunts de béns 

culturals”. Mentre que la Llei regula i controla les condicions que ha de tenir un museu 

no ho fa per a les col·leccions (Sureda, 2009), doncs es limita a dir que les col·leccions 

“són els conjunts de béns culturals conservats per una persona física o jurídica que no 

reuneixin les condicions que aquesta Llei estableix per als museus”. 

El directori recull dades de 169 museus (febrer de 2015) i 388 col·leccions 

museogràfiques. L’objecte de la recerca són els museus, perquè això suposa un nombre 

prou abastable i significatiu de dades per l’estudi, i deixar les col·leccions per a futures 

recerques. En aquesta línia s’han creat subgrups de recerca: 

- Per una banda i basant-se en llistats apareguts en estudis anteriors, s’estudien 61 

museus per poder fer les comparatives de visibilitat pertinents (2010). 

- D’altra banda, s’han estudiat els 42 museus que agrupava el projecte Museus en 

línia de Catalunya l’any 2012 (actualment en formen part 80). 

Posteriorment, la publicació de la Guia de Museus de Catalunya 2013, editada pel 

Departament de Cultura i la revista Sàpiens, donava la consideració de “registre oficial” 

de museus a Catalunya a un total de 112 institucions (si bé per un error tipogràfic el 

registre en mencionava 113); fet que va fer reconsiderar l’opció inicial i finalment es va 

decidir centrar la recerca en aquests museus registrats oficialment. La guia va ser 

revisada el maig de 2014, comptabilitzant 109 museus, tot i que la última dada feta 

pública (10 desembre de 2014) a la web de la Generalitat en comptabilitza 112. Dels 

quals, finalment van resultar actius 107 per la recerca. 
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1.5.Objectius 

L’estudi ha pretès localitzar i analitzar totes les seus web de museus de Catalunya 

oficialment registrats, independentment de la seva tipologia, valor museístic, nombre de 

visitants o adscripció administrativa. En alguns casos s’han focalitzat i limitat aspectes 

del treball a museus determinats, o, a projectes concrets segons s’ha considerat 

convenient en funció de la tipologia o característiques dels museus. Per tal de poder 

realitzar estudis comparats i per poder situar els museus catalans en la posició que 

s’adeqüi a l’actualitat, l’estudi ha establert i creat grups de control de museus amb un 

enfocament i abast internacional.  Els criteris per tal d’establir els grups de control han 

respost: 

 

- A la importància de la institució museística 

- A la presència a la xarxa 

- A la idoneïtat del moment i/o cas concret a estudiar 

 

S’han contemplat dos objectius generals: 

 

1. Estudi i anàlisi de la presència dels museus catalans a la web 2.0. 

2. Estudi i anàlisi de com, per què, amb quines conseqüències i amb quins serveis i 

eines, els museus comuniquen i difonen els seus fons i activitats a la xarxa. 

 

El primer objectiu és bàsicament un inventari (qui hi ha), i el segon és una anàlisi més 

detallada del com i el per què d’aquesta presència. 

 

Dels objectius generals es desprenen les línies de treball següents: 

 

- Obtenció de dades quantitatives i qualitatives de la presència a la web 2.0 i de la 

difusió dels fons i activitats 

- Les característiques tècniques, d’arquitectura, d’usabilitat i de continguts de les 

seus web 
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- La política estratègica de comunicació duta a terme per cada institució 

 

Els objectius específics previstos estan classificats segons l’objectiu general 

corresponent (tot i que alguns d’ells estan relacionats): 

 

1) Estudi i anàlisi de la presència dels museus catalans a la web 2.0 

a) Quantificar la presència de cada museu en les xarxes socials 

b) Quantificar el nombre de seguidors, documents penjats, missatges 

enviats, etc. segons s’escaigui, i fer-ne un seguiment quantitatiu en 

períodes de temps concrets 

c) Analitzar la forma, missatge, contingut i llenguatge de comunicació 

emprat per cada museu 

d)  Controlar l’actualització dels continguts dipositats pels museus 

e)  Analitzar els nivells d’interacció entre els museus i els seus usuaris 

2) Estudi i anàlisi de com, per què, amb quines conseqüències i amb quins serveis i 

eines, els museus comuniquen i difonen els seus fons i activitats a la xarxa: 

a) Identificar totes les webs de museus de Catalunya 

b) Elaborar rànquings de la visibilitat de les webs 

c) Identificar les webs que han guanyat visibilitat i les que n’han 

perdut 

d) Identificar els principals motius d’haver obtingut valors alts en 

visibilitat i deduir-ne un catàleg de bones pràctiques 

e) Identificar els principals motius d’haver obtingut valors baixos en 

visibilitat i deduir-ne un catàleg de recomanacions de bones 

pràctiques 

f) Comparar les dades dels museus catalans amb les d’altres museus 

europeus i internacionals 

g) Identificar els canals de difusió i comunicació 
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h) Comprovar les eines de consulta i navegació d’accés als continguts 

dipositats via web i a les xarxes socials 

 

1.6.Hipòtesi 

Les xarxes socials han canviat la manera de comunicar-se en les relacions humanes. Els 

ciutadans volen ser els actors principals, generadors de continguts, partícips del procés 

comunicatiu. 

En aquest escenari s’han plantejat dues qüestions de recerca:  

 

1. ¿Presenten els museus catalans diferències significatives en el nivell 

d’implantació d’elements i serveis web 2.0 i en relació, tant entre ells mateixos 

com amb els museus europeus i internacionals? 

2. ¿Són presents els museus catalans en les plataformes de xarxes socials, en 

quines d’elles, quins continguts difonen, com es posicionen a la web i com es 

comuniquen i interactuen amb els usuaris? 

 

A partir de les quals es formula la següent hipòtesi: 

Els museus catalans presenten força diferències amb la implantació al web 2.0 

marcades per les característiques tècniques, d’arquitectura i d’usabilitat. El grau 

d’implantació i els tipus de serveis que hi ofereixen depenen en gran mesura de 

la política estratègica de comunicació, bàsicament la captació de visitants, 

portada a terme per cada institució i dels recursos disponibles. 

 

1.7.Metodologia 

S’han analitzat tots els museus catalans (vegeu l’apartat 1.4 Abast). Per la realització 
d’anàlisis comparatives, en aquells casos que s’ha considerat necessari, s’han 
seleccionat grups de museus a nivell europeu i internacional, obtinguts del rànquing 
backlinks.info2, elaborat pel Grup de Recerca DigiDoc de la Universitat Pompeu Fabra. 
També s’ha utilitzat la Guia de museus de Catalunya 2013 

                                                            
2 Projecte avui no actiu (http://es.slideshare.net/crovira/presentacion-del-proyecto-backlinks-info-version-
poscionamiento). 
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(http://www.sapiens.cat/ca/museus-de-catalunya.php) i el Directori de museus de la 
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/es/web/opc/museuslocals), entre d’altres 
fonts, per alguns treballs d’anàlisi parcial i posterior publicació en article. 

La recerca realitzada està dividida en fases guiada pels objectius a assolir i l’estratègia 

de la investigació i plantejada en funció del pla de treball següent: 

1. Anàlisi de les webs dels museus 

L’obtenció de les dades per a l’anàlisi s’ha realitzat des de dues perspectives: 

 Perspectiva comparativa. S’han estudiat les dades de posicionament 

(especialment l’indicador de visibilitat enllaços d’entrada) dels llocs web dels 

museus de Catalunya en relació a una mostra representativa de museus europeus 

i internacionals amb domini .museum, obtinguts del projecte backlinks.info, com 

s’ha comentat anteriorment. En el treball (Badell, 2009) de Fi de Màster de 

Gestió de Continguts Digitals (UB-UPF), que ha tingut continuïtat en la present 

tesi doctoral, es va incloure un grup de control de museus espanyols, però en el 

moment d’iniciar el projecte de tesi es va descartar aquest grup per focalitzar 

l’interès en la internacionalització de la comparativa. El grup de control de 

museus europeus està format pels quinze principals museus d’Europa segons el 

seu nombre d’enllaços d’entrada. S’ha limitat a quinze considerant que era una 

proporció adequada de ¼ (25%) respecte als 61 museus catalans analitzats. Per 

altra banda, el grup de control de seus web amb domini .museum el formen els 

vint museus del món amb més visibilitat. Són institucions que, previsiblement, 

tenen un especial interès en la seva projecció a Internet ja que han gestionat i 

obtingut un domini específic per a museus (vegeu Article I). Malauradament, la 

comparativa no es va poder repetir l’any 2013 (article IV) degut al tancament del 

projecte backlinks.info i del motor de cerca de Yahoo utilitzat per obtenir les 

dades l’any 2009. A més, es va detectar una pèrdua d’interès per part dels 

principals museus en el domini .museum, bona part dels quals l’havien 

abandonat pels .org o els propis de país 

 Perspectiva evolutiva. S’han analitzat les dades obtingudes en els estudis propis 

realitzats en períodes de temps diferents: els anys 2009 i 2012 pel que fa a la 

visibilitat; el 2012 i 2013 al seguiment de dues exposicions i el 2013 i 2014 per 

la resta d’anàlisi i seguiment amb les dades d’estudis obtinguts de la cerca 

bibliogràfica i de l’estat de l’art. 
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2. Presència quantitativa i qualitativa en plataformes de xarxes socials 

S’ha realitzat un seguiment dels comunicats i notícies que els museus difonen a través 

dels diversos serveis de xarxes socials. També s’ha fet el seguiment i avaluació d’una 

activitat museística a través de la informació dipositada pel propi museu en una xarxa 

social concreta.  

L’anàlisi quantitativa s’ha fet tenint en compte indicadors com el nombre de seguidors, 

de notícies penjades a la xarxa, de respostes rebudes, etc. Així mateix s’ha realitzat 

l’anàlisi quantitativa i qualitativa d’eines i serveis web 2.0 disponibles a les webs dels 

museus. 

 

La metodologia seguida per dur a terme la investigació en aquest projecte segons les 

fases anteriors comprèn els processos següents: 

1. Estat de la qüestió. Per tal 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, 

i s’han realitzat cerques en els principals motors de cerca com Google, Google 

Acadèmic, Yahoo, Bing, etc. i en els directoris Dmoz i Scirus. També s’ha 

realitzat una cerca en webs i blocs de professionals experts i propis de museus i 

d’institucions museístiques. S’ha cercat en documentació de jornades i 

congressos, destacant especialment interessants els treballs presentats en les 

diferents edicions de Museums and the web 3 i MuseumNext 4  També s’han 

consultat les principals bases de dades de Ciències Socials, Comunicació, Arts, 

Humanitats i Premsa. 

2. Consulta en fonts oficials sobre el cens de museus, elaboració de llistats, 

comprovacions i detecció d’errors. Posada a punt de les eines d’anàlisi de dades 

com el DigiDocSpider, programa tipus rastrejador (spider) creat pel Grup de 

Recerca DigiDoc de la Universitat Pompeu Fabra que permet obtenir fins a un 

centenar d’indicadors. 

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

4 Sèrie de congressos anuals que es celebra a Europa,  http://www.museumnext.com/  
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3. Obtenció de dades. 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 recuperats 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 web s’ha emprat el PageRank de Google. 

PageRank és un valor numèric (del 0 al 10) que representa la importància d’una 

pàgina en la web. Aquest valor numèric ve determinat pel nombre d’enllaços 

que condueixen a dita pàgina web (enllaços d’entrada). Google aplica un criteri 

de qualitat addicional en funció de la importància de la pàgina web (més alt 

indicador numèric) que enllaça amb la teva, quant més important més valor per 

a la teva pàgina. Quant més a prop del 10, més valor i per tant, més importància. 

És un càlcul basat en el sistema acadèmic de les citacions bibliogràfiques.  

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. 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 en els 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 i CSS de les pàgines web. 

Indicadors principals: 

- PageRank de Google 

- TrafficRank d’Alexa 

- Nombre d’enllaços rebuts 

- Posicionament en cercadors generalistes 

- Aparició en cercadors i directoris especialitzats 

- Metaetiquetes  “títol”, “paraules clau”, “descripció” del codi font 
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- Metaetiquetes “alt” i “títol” en imatges i gràfics 

- Compliment de les recomanacions de W3C sobre accessibilitat 

- Compliment de les recomanacions de W3C sobre el codi HTML i CSS 

4. Anàlisi i avaluació d’arquitectura i continguts. La visita a les webs serveix per 

analitzar l’arquitectura de la informació, usabilitat i l’ús dels elements web 2.0. 

Per a aquesta part s’han utilitzat les taules d’anàlisi de Lluís Codina (Codina, 

2006) sense atorgar puntuació, doncs l’objectiu de l’estudi és contrastar les 

dades. 

Indicadors principals: 

- Distribució de la informació en la web 

- Eines de navegació 

- Motor de cerca 

- Tipus de lletra, color, fons 

- Càrrega i pes de la pàgina principal 

- Mapa de la web 

- Informació sobre l’adreça, forma de contacte, horaris, accés i com 

arribar-hi 

- Informació sobre visita virtual, vídeos, enregistraments sonors, etc dels 

fons i exposicions temporals 

- Formats de descàrrega iPods, iPads 

- Informació sobre la consulta bibliogràfica, documental i d’arxiu. Catàleg 

en línia, horaris de la biblioteca, formes d’accés 

- Informació sobre la forma de contacte amb el webmaster 

- Canals de participació dels ciutadans: RSS, butlletins de notícies, 

publicacions 

5. Presència a les xarxes socials. 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 plataforma de xarxa social, 

segons la proposta metodològica de Rodríguez (2010). 
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Indicadors principals: 

- Nombre de presència en diverses plataformes de xarxes socials 

- Nombre de seguidors, d’entrades, de documents, segons correspongui 

- Nombre de visualitzacions i de descàrregues 

- Actualització dels continguts 

- Tipus d’informació que es difon 

- Participació (feedback) dels usuaris 

- Interacció amb els usuaris per part del museu 

- Seguiment entre museus i entre museus i visitants 

6. Estudis de cas.  

a) Seguiment de les exposicions a les xarxes socials sobre el poeta Joan Salvat-

Papasseit (23/12/2010 al 03/04/2011) i el cantautor Raimon (07/11/2012 al 

26/01/2013) en el centre Arts Santa Mònica de Barcelona. En aquest cas es van 

visitar les dues exposicions físiques i es va mantenir una entrevista amb la cap 

de premsa del centre. El seguiment d’aquestes dues exposicions s’ha utilitzat 

per comprovar els mecanismes de difusió i comunicació emprats pel centre i la 

resposta dels usuaris i s’ha quantificat el nombre de visitants, seguidors i 

activitats relacionades amb les exposicions. L’Arts Santa Mònica s’autodefineix 

com un centre innovador i amatent als nous canvis tecnològics, ideal per al 

propòsit de la recerca. 

b) Tria d’algunes iniciatives de difusió de qualitat a Internet. S’han analitzat els 

projectes del MNAC a l'Art Project de Google, el Padicat de la Biblioteca de 

Catalunya, Museus en línia de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa de Museus 

Locals de la Diputació de Barcelona, la Carta arqueològica de l’Ajuntament de 

Barcelona, el CCCBLab, el Portal dels Museus de la Diputació de Girona i el 

Viquiprojecte:ICUB, dels fons museístics per conèixer la presència, el contingut 

dipositat, la forma d’accés i visualització, i sobretot, les solucions tant 

tecnològiques com d’estratègia comunicativa emprades. 

7. S’ha assistit a jornades, congressos i seminaris i s’ha debatut amb professionals 

i experts en museus. 
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8. S’ha visitat presencialment un bon nombre dels museus analitzats per facilitar la 

comprensió, el funcionament, les característiques i les condicions dels museus. 

Durant el procés de recerca i d’elaboració de la tesi doctoral s’han ajustat objectius i 

activitats per tal d’adequar-se als esdeveniments i a les novetats del sector. 
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2.Estat de la qüestió i revisió bibliogràfica 

De l’exhaustiva revisió bibliogràfica realitzada s’han seleccionat aquells estudis més 

significatius i adients per tal d’oferir una visió panoràmica i una aproximació a la 

situació actual dels museus a Catalunya5, a Espanya i a nivell internacional. 

La selecció s’ha efectuat d’acord amb els objectius i abast del treball de recerca. És per 

aquest motiu que l’apartat dedicat a Catalunya és més extens i es focalitza en els 

aspectes de planificació, doncs la Generalitat té la competència exclusiva sobre els 

museus que no són de titularitat estatal i sobre el patrimoni cultural segons l’article 9 de 

l’Estatut d’Autonomia, sens perjudici de les competències que la Constitució assigna a 

l’Estat. La Generalitat també exerceix la responsabilitat de crear i mantenir el Registre 

de Museus de Catalunya (vegeu 1.4 Abast) en el qual s’inscriuen tots els centres 

museístics que compleixen les condicions que la Llei estableix. 

Cada article publicat inclou les referències bibliogràfiques corresponents. El llistat 

complet de les fonts consultades es troba a l’apartat de Bibliografia. 

 

2.1.Catalunya 

La Llei de Museus de Catalunya de 19906 va reorganitzar tot el sistema museístic català 

seguint una estructura en xarxa i classificant els centres en tres grans categories: els 

Museus Nacionals, els Museus d’Interès Nacional i els Museus Comarcals i Locals. 

També consolidà la constitució de la Junta de Museus de Catalunya dotant-la 

d’importants atribucions. Tres anys més tard, la promulgació de la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del patrimoni cultural català, precisava alguns aspectes del paper dels museus 

en el tractament general del dipòsit patrimonial de Catalunya (Sureda, 2009). 

Posteriorment, han calgut diversos plans directors per reordenar i actualitzar el sistema. 

                                                            
5  Per conèixer la història dels museus i les col·leccions de Catalunya podeu consultar l’obra de 
Bonaventura Bassegoda (2007), Francesc Fontbona (2001) i Francesc Miquel Quílez (2007) entre 
d’altres. 

6  Pàgina web Departament de cultura recull de normativa: 
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/guia_de_rec
ursos_professionals/normativa/ 

Text de la Llei de Museus de Catalunya: 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentI
d=59538&language=ca_ES  
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Aquests plans directors són el principal document programàtic d’actuació del govern 

autonòmic, no es tracta de documents tècnics, sinó que marquen les línies d’actuació 

política en la matèria. El Pla de Museus de 2007 definia 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 (...)”. Dedicava per primera vegada un apartat 

específic a noves tecnologies: “els nostres museus han d’estar totalment oberts al món 

digital i virtual que s’està estenent”. També preveia que “a finals de 2008, el Servei de 

Museus estaria en condicions de fer consultable per Internet tot el patrimoni dels nostres 

museus”.  

Només dos anys després es va aprovar el Pla de Museus de 2009 que va fer possible la 

creació de dues noves xarxes no contemplades per la Llei de 1990, obsoleta pel pas del 

temps i pels canvis tecnològics esdevinguts: la xarxa dels Museus d’Etnologia i Història 

i la xarxa dels Museus de Ciències Naturals. El 2012 es va presentar un nou intent 

d’articular el complex sistema sota el títol de Bases per a un Nou Pla de Museus. El nou 

pla modificava la forma de connectar els museus entre sí, mantenint l’organització en 

xarxa per garantir la col·laboració, però aplegant-los sota una estructura temàtica i no 

solament estructural com fins aleshores, formada per quatre grans àrees: Història de 

l’Art, Contemporaneïtat, Ciències Naturals i Història i Història de la Societat. Al mateix 

temps aquest darrer Pla de Museus estructurava quatre xarxes territorials amb centres de 

referència per canalitzar els serveis i les activitats dels museus locals. Altres propostes 

destacables que incloïa eren la creació de la Col·lecció Nacional d’Art, els Dipòsits 

Nacionals d’Art i Arqueologia i la Col·lecció Nacional de Fotografia. No obstant, el pla 

va patir crítiques importants entre els professionals del sector que acusaven el Govern 

Autonòmic d’haver-lo presentat sense un previ debat en profunditat i que no establia 

prioritats, ni estratègies ni estava dotat de compromisos pressupostaris.  

Tot aquest entramat legal s’està aplicant en el marc d’un Pla Estratègic de Cultura 2011-

2021 (presentat el desembre de 2011), que ara es troba en la seva primera fase de 

desenvolupament, i per tant, poc implementat encara per poder extreure conclusions 

significatives de la seva incidència. Una de les iniciatives sorgides del Pla Estratègic ha 

estat la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural el juliol de 2013 i 

oficialment en funcionament des de l’1 de gener de 2014, amb l’objectiu principal 

d’establir plans conjunts d’actuació entre els centres per incrementar el nombre de 
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visitants, millorar el manteniment i la restauració i cercar patrocinis empresarials, com 

també per buscar ingressos propis destinats a cada monument o centre i per integrar-los 

al seu entorn territorial. L’Agència té previst el 2015 incorporar les tasques de 

documentació i de protecció legal del patrimoni i el desenvolupament complet de les 

tasques ja implementades; per poder a partir d’aquí, exportar el model a tot el patrimoni 

cultural de Catalunya. 

El Conseller de Cultura, Sr. Mascarell, ha presentat (29 de juliol de 2015) un nou Pla de 

Museus 2015-20257, segons la nota de premsa, “... amb l’objectiu de potenciar el 

conjunt de museus del país, expandir el seu ús social, aconseguir la màxima rendibilitat 

cultural i enfortir-lo en termes econòmics i de gestió, tot establiment un consens entre 

agents polítics, culturals i socials”. El lideratge i consolidació dels Museus Nacionals i 

la creació de xarxes territorials i temàtiques que facilitin el treball basat en la cooperació 

són els eixos en els quals s’articula la proposta de sistema de museus, que presenta 14 

propostes estratègiques transformadores i 16 propostes emblemàtiques. Per dur a terme 

aquestes transformacions el Pla preveu un canvi en la governança que passa per la 

creació de la Mancomunitat de Museus de Catalunya, la reforma de la Junta de Museus 

de Catalunya i una nova Llei de Museus. 

La recerca sobre museus a Catalunya és prou activa, el Grup de recerca Òliba de la 

Universitat Oberta de Catalunya ha portat a terme un treball d’anàlisi i seguiment de la 

situació dels museus a Catalunya i les TIC (Carreras, 2005 i 2008). El Grup Òliba ha 

estat pioner en la recerca centrada en museus i tecnologia a Catalunya durant la primera 

dècada d’aquest segle. Inicialment Òliba es va dedicar a analitzar les darreres teories de 

construcció web de museus a través de les experiències de digitalització dutes a terme 

en museus europeus i nord-americans. El seu objectiu8  principal va ser avaluar el 

potencial de les noves tecnologies per a la difusió i documentació del patrimoni cultural 

dels museus. La proposta era experimentar com les exposicions virtuals poden millorar 

el potencial de les exposicions físiques pel que fa a més accés a la informació, 

coneixement públic i visites als museus. Òliba considerava les exposicions virtuals com 

a complement de les exposicions físiques perquè ofereixen una part d'allò que la gent 

                                                            
7  Nota de premsa i document en PDF disponible a: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/287040/ca/mascarell-museus-catalunya-
multiplica-efectes-dinamiques-culturals-socials-pais.do  

8 Extret de la web http://www.uoc.edu/in3/oliba/ avui no activa. 
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pot gaudir en la visita al museu i hi afegeixen una mostra d'objectes, informació i 

imatges, als quals no es pot accedir al museu físic. El mateix Carreras, però com a 

investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb Mancini el 2010 centren 

per primera vegada el seu treball en l’ús de les eines 2.0 en els museus catalans. 

L’Observatori de la Comunicació Científica (OCC), centre de recerca del Departament 

de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, va obrir el projecte Món Virtual de la 

Ciència (2010) desenvolupat amb tecnologia interactiva 3D. Aprofitant les tecnologies 

de representació virtual interactiva 3D, 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. A la mateixa universitat, el 

Grup de Recerca DigiDoc (http://www.upf.edu/digidoc/presentaciodigidoc/), ha 

publicat treballs sobre metodologia d’avaluació (Codina, 2000 i 2006), de seus web 

aplicables a museus i ha desenvolupat estudis concrets d’avaluació web (Monistrol, 

Rovira i Codina, 2006) i d’eines web 2.0 a museus de Catalunya (Monistrol, 2005, 2008 

i 2012). També la UPF (2010-2014) ha participat en el projecte europeu PLACES 

Impact Assessment Toolkit (http://www.openplaces.eu/), en el qual han col·laborat més 

de 2.500 investigadors d’arreu d’Europa, fruit del qual ha estat l’eina Toolkit que 

combina instruments quantitatius i qualitatius per a la medició i avaluació de l’impacte 

de les accions de comunicació científica que fan, per exemple, els museus de ciència. 

Aquesta eina pot resultar molt útil pels museus en l’objectiu de millorar l’estratègia de 

comunicació. 

La Universitat de Barcelona va crear el primer museu virtual global en 3D d’Espanya 

que conté més de dues-centes peces entre pintures dels segles XVI al XX, manuscrits 

medievals i altres materials diversos. Podeu accedir des de 

http://www.ub.edu/museuvirtual/index.php. En aquesta mateixa universitat destaquen 

els estudis de Bonet (2003 i 2008), centrats en els aspectes d’impacte econòmic del 

turisme cultural en els museus i com aquests repercuteixen en les ciutats. 

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 (http://griho.udl.cat/) (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 
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històrics de les terres de Lleida, entre els que destaquen el jaciment ibèric de Els Vilars 

(Arbeca), i el Monestir de Santa Maria de Lavaix. El 1993, aprofitant el Congrés 

Internacional de "La ciudad en el mundo romano" a Tarragona, es realitzà una 

reconstrucció virtual de l'antiga Tarraco, i el 1996 es va fer una reproducció virtual de 

l'antiga ciutat romana de Barcino. Moltes d'aquestes reconstruccions virtuals apareixen 

només de forma temporal a les exposicions, jaciments o museus que les acullen; i 

finalment, moltes d'elles acaben formant part d'un suport fix, inicialment CD-ROMs i 

posteriorment DVDs. Així mateix, el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat 

(http://www.upc.edu/sct/ca/laboratori/9/laboratori-de-modelitzacio-virtual-ciutat.html) 

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 

(Tarragona) o l'església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell. Ha participat recentment en 

el projecte museogràfic del Born de Barcelona. 

El Grup de Recerca Territori i Societat del Departament de Geografia i Sociologia de la 

Universitat de Lleida ha publicat diversos treballs sobre els museus catalans, l’ús 

d’Internet i la presència a les xarxes socials (Paül, 2011 i 2015). Paül conclou que l’ús 

d’Internet i de les xarxes socials és avui un aspecte deficitari del sistema de museus 

català i que cal implementar polítiques de millora en la comunicació digital. 

A la Universitat de Girona, com a treball de fi del Màster en Comunicació Cultural, 

Torrent (2014) ha presentat un estudi centrat en la direccionalitat de la comunicació dels 

museus catalans amb els seus seguidors a les xarxes socials. L’estudi conclou que hi ha 

una manca de feedback (realimentació) en la difusió de les activitats entre els museus i 

els seus usuaris. 

Munilla (2008) posà l’èmfasi en la denúncia de la situació de precarietat del sistema 

museístic català: en planificació, en recursos i en l’escassa implantació d’eines web 2.0 i 

ús de les xarxes socials. Cordero (2009) va plantejar un model d’accions i activitats 

trencadores en un intent de sacsejar les polítiques tradicionals d’activitats dels museus. 

Rodà (2012), a partir de la seva experiència en el Museu Picasso de Barcelona, donà 

algunes estratègies d’èxit per ser aplicades a través de les plataformes de xarxes socials. 

Anteriorment, Rodà (2009 i 2010) havia publicat la metodologia i resultats de 

l’experiència en la transformació museística del web 1.0 cap el 2.0 i les xarxes socials. 
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La situació a l’inici del programa de doctorat (2009-2010) era d’una manca significativa 

d’estudis dedicats a l’ús de les noves tecnologies, a excepció del Grup Òliba, i la seva 

aplicació en les seus web dels museus catalans i a la seva presència a les xarxes socials. 

Mancança que ha estat determinant per l’elaboració de la present tesi doctoral. S’ha vist 

en la revisió bibliogràfica com van apareixent estudis en els darrers anys sobre el tema, 

el que significa un increment de l’interès que corrobora l’encert en l’elecció del projecte 

de tesi doctoral. 

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 a 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. Per a López de Prado el museu ha de planificar primer quina 

informació pot o vol oferir al seu lloc web, tenint en compte les característiques 

d’Internet així com els protocols i estàndards normalitzats de la comunicació en línia. 

Posteriorment Bellido (2001, 2009) i García Marco (2008) han aportat treballs molt 

interessants sobre les noves estratègies de difusió cultural. Pels  dos autors, 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. Més recentment, Río Castro (2011), Roseras (2012), Martínez-Sanz (2012), 

Gómez Vílchez (2012), Quijano (2012), i Hernando (2013) aborden els aspectes 

d’estratègia comunicativa digital i de difusió del patrimoni a través de les xarxes socials. 

DosDoce és un centre de recerca dirigit per Javier Celaya que realitza estudis i anàlisis 

de seguiment, entre d’altres aspectes, sobre museus, centres i galeries d’art. En els seus 

treballs (2009, 2011, 2012 i 2013) conclou que hi ha un major interès en el sector 

cultural per l’aplicació de les tècniques web 2.0 en estratègies de màrqueting, l’ús de 

tecnologia social com els blogs o els podcasts i un augment de la presència dels museus 

espanyols en les xarxes socials. Els diversos estudis destaquen que les principals 

entitats, el Museu del Prado, el Museu Thyssen, el Museu Guggenheim i el Museu 

Reina Sofía, han realitzat una renovació total de la seva presència a la xarxa amb 

apostes innovadores i amb excel·lents resultats. Els mateixos estudis destaquen en la 

mateixa línia museus catalans com el MNAC, el Picasso i la Fundació Gala-Dalí. 
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Els estudis, però, indiquen 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, el 30% a Facebook i gairebé nul·la presència a les 

xarxes professionals com LinkedIn. Una dada també destacable: només el 45% dels 

museus analitzats ofereixen visites virtuals. 

Mediamusea (2013), centre de recerca del mateix àmbit que DosDoce, mostra uns 

resultats lleugerament millors dels comentats anteriorment, però encara lluny dels 

estàndards d’altres països europeus de l’entorn. D’aquest centre destaquen els treballs 

de Gómez Vílchez (2010, 2011 i 2012) sobre museus, web 2.0 i xarxes socials. 

Durant el període de revisió de la tesi s’ha publicat (8 d’abril de 2015) el resultat d’una 

enquesta sobre l’ús de les xarxes socials per part dels museus de les Illes Balears i 

conclou que “els museus de Balears no aprofiten les xarxes socials i el web així com 

podrien. Tal vegada si hi anàssim [sic] i lis demanàssim [sic] les causes, ens dirien que 

no tenen prou personal, o no hi ha personal suficientment experimentat en xarxes, o que 

hi ha poc pressupost per contractar un community manager o, simplement, que 

prefereixen no utilitzar-les. Aquesta enquesta pot ser un estudi futur però, segons el que 

hem trobat avui per avui, els museus de Balears que hem investigat, tenen encara molt 

per fer en aquest sentit” (Teresa Miquel. Blog Interacció. 

http://interaccio.diba.cat/node/5758). 

Malgrat totes les mancances, també sorgeixen projectes innovadors com el Centro de 

Interpretación de la Tecnología de Euskadi (BTEK) (http://www.btek.org/) a Bilbao, el 

primer edifici museístic del món que es gestiona a través d’un iPad, un iPhone o un 

telèfon amb un sistema operatiu domòtic que permet navegar per les diferents sales en 

3D en temps real. 

A Espanya els estudis sobre cibermètria, visibilitat i SEO són nombrosos: propostes de 

metodologia d’avaluació de tipus general (Rodríguez i altres, 2004; Pardo 2008); 

d’altres que es centren en aspectes concrets, com l’anàlisi d’enllaços d’entrada (Baeza 

Yates y Davis, 2004), de posicionament web (Orense y Rojas, 2010), o de factor 

d’impacte (Rodríguez i Gairín, 1997; Aguillo, 2000; Alonso Berrocal, 2004). També 
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n’hi ha d’específics sobre universitats i centres acadèmics (Aguillo y Orduña, 2013; 

Ortega y Orduña, 2014) o, en altres aspectes com les ciutats turístiques (Rovira i altres, 

2010). No obstant, no hi ha estudis específicament sobre visibilitat de seus web de 

museus, aquesta ha estat una de les raons que ha motivat l’interès en aquest indicador en 

la recerca. 

 

2.3.Internacional 

La cerca bibliogràfica i documental ha permès localitzar experiències web 2.0 i en 

plataformes de xarxes socials aplicades a museus pràcticament a tots els països. S’han 

seleccionat aquells que responien als objectius i recerca de la tesi doctoral. En destaca, 

com era previsible per tradició, la literatura professional en l’àmbit anglosaxó. 

L’esclat d’Internet durant la dècada de 1990 va transformar i millorar l’accés a la 

informació sobre els museus i les seves col·leccions de manera dràstica (Tasich, 2014). 

Les anomenades “noves tecnologies” van començar a causar canvis significatius en la 

forma en què els museus realitzaven les seves funcions (Besser, 1997). La ràpida 

conversió de text i imatge en formats digitals afectà els processos de treball intern del 

museu. La convergència amb la implantació de les xarxes digitals d’alta velocitat va 

permetre al museu oferir més informació a un públic més ampli. Besser (1997) va 

preveure com l’aparició de nous canals per a la distribució de la informació 

transformaria ràpidament el panorama social i cultural, la qual cosa es va produí 

fermament amb l’arribada de l’anomenada Web 2.0 (O’Reilly, 2005). 

Un dels estudis més citats en comunicació interactiva entre els museus i els seus usuaris 

és el de Nina Simon (2007) que aporta una classificació per nivells, gràficament 

representada en forma de piràmide, dibuixa la manera ideal d’interactuar en la 

comunicació entre els museus i els usuaris, oscil·la entre un nivell 1 d’actitud passiva 

fins un nivell 5 de comunicació col·lectiva social que la mateixa Simon (2010) completa 

amb la seva definició de museu participatiu. Hi ha estudis que s’emmarquen en l’ús 

d’alta tecnologia de darrera generació per als museus posant l’usuari com a centre de la 

comunicació, com els de Cherry i Stein (2013); altres que posen l’èmfasi en la 

interacció, com el d’Arends (2011); els que focalitzen en l’estratègia comunicativa 

digital com Schweibenz (2011), Stein (2012) i Stack (2013); o explícitament en la 
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presència i ús a les plataformes de xarxes socials, com són els treballs de Martin (2013) 

i Tasich (2014). 

Hi ha qui ha reflexionat al voltant del futur dels museus a Internet (Šola (2008): “els 

museus, tal com són ara, no ens ajuden: prefereixen o bé el distanciament científic, o bé 

el conreu nostàlgic del passat”. Per la qual cosa, Šola, proposa un canvi d’estratègia 

global ja que tenim a les nostres mans “tot el conjunt del coneixement humà finalment i 

literalment a través de l’oceà sense fi de coneixement que l’espectacular Internet fa 

possible”. Sokolowicz (2009) analitzava com havia de ser l’espai d’Internet, el web 

adaptat a les necessitats del nou paradigma comunicatiu i quines pautes calia seguir, 

entre les quals destacava el paper de les xarxes socials. Els avantatges serien, segons 

Sokolowicz, captar nous usuaris pels museus, la capacitat de crear contingut audiovisual 

per a les exposicions i col·leccions, una major difusió de les obres així com de les 

activitats que es realitzen en paral·lel al voltant de les exposicions. La potencialitat de 

comunicació i interacció seria d’abast universal (Kaplan & Haenlein, 2010). La forma 

com aquesta relació es vehicula a través de les xarxes socials (Kidd, 2011) per poder 

desplegar les potencialitats requereix del coneixement de les motivacions i les 

implicacions resultants dels visitants en línia dels museus (Filippini, Stein & Browman, 

2012). Amb el temps s’han anat desgranant especificitats concretes de relació del museu 

amb cadascuna de les diferents plataformes de xarxes socials, com a exemple, Instagram 

(Weilenmann, Hillman, & Jungselius, 2013). De totes formes, la implantació de les 

xarxes socials en el sector museístic ha tingut reticències importants. Per algunes 

institucions la comunicació del museu “es dilueix deliberadament amb les aportacions 

dels usuaris” (MacArhur, 2007). Per altres, algunes d’aquestes plataformes com 

Facebook, “tan poc serioses” afecten a la percepció professional del museu (Vogelsang 

& Minder, 2011). 

Però, una vegada ja tenim el nostre públic que ens visita, presencialment o online, cal 

preguntar-se què en fem i què farem després de la seva visita?. Marty (2007, 2008) i 

Wilson (2011) ens donen algunes idees alhora que presenten propostes de fidelització 

dels usuaris. Marty (2007) va passar una enquesta a més de 1.200 visitants de nou 

museus en línia diferents. Els resultats del treball proporcionen informació sobre l'ús 

dels llocs web dels museus abans i després de la visita, i indiquen que els internautes 

freqüentment usen els llocs web per complementar les seves visites als museus físics. 
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Aquesta informació pot ajudar els gestors dels museus per definir les estratègies de 

comunicació, captació i fidelització de visitants. 

Hi ha abundant bibliografia sobre pràctiques i projectes desenvolupats en països 

concrets, com el de Loran (2005) 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 

al públic tradicional aprofundir en l’experiència del museu, però també per atraure i 

servir nous públics. No obstant, Loran creu que no es pot conèixer encara l’efectivitat 

dels nous programes virtuals ni la contribució a la captació de nous públics, doncs se 

n’ha fet poca avaluació. Treballs posteriors, realitzats en altres països, en la mateixa 

línia de Loran, com el de Crenn i Vidal (2007) sobre els museus francesos; i el de 

Griffiths i King (2008) sobre l’ús de les biblioteques, els museus i Internet en els Estats 

Units d’Amèrica, els quals, demostren que l’ús i presència dels museus a Internet fa 

augmentar el nombre de visitants presencials. Boost (2009) va observar l’ús de les 

xarxes socials per part dels museus de Flandes (Bèlgica). Pedro (2010) en el seu estudi 

sobre els museus de Portugal a la web 2.0 assenyala la necessitat de crear sinergies entre 

els centres i els seus usuaris a través de les xarxes socials per obtenir un augment de 

visitants. Vogelsangand i Minder (2011) volien conèixer per què els museus suïssos no 

feien servir les xarxes socials i les possibles formes de solucionar-ho i Bocatius (2012) 

enumera una sèrie de beneficis i avantatges en educació amb l’ús de les plataformes de 

xarxes social per als museus d’Alemanya. 

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, més concretament a 

impressores en 3D. El 3D genera productes atractius, sigui quin sigui el seu motor de 

programari, perquè és útil a l’hora de 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. La irrupció dels dispositius mòbils, telèfons intel·ligents i altres 
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dispositius de darrera tecnologia han ocupat un dels espais més destacats en els 

congressos internacionals i en les publicacions acadèmiques dels darrers anys. És potser 

el gran repte tecnològic de futur dels museus (Tasich, 2014). 
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3.Resultats 

A continuació es detallen els aspectes més destacats dels resultats obtinguts seguint la 

següent estructura temàtica que engloba les línies de recerca de la tesi: 

 Presència dels museus i difusió dels serveis i activitats a les xarxes 

socials 

 Projecte Museus en línia de Catalunya (articles II i VI) 

 Guia de Museus de Catalunya, registre oficial de tots els museus 

de Catalunya (articles VI i VII) 

 Estudis de cas 

 Mostra de projectes i iniciatives de difusió de qualitat (article III) 

 Seguiment a dues exposicions temporals (article V) 

 Visibilitat web i grups de control (articles I, IV, VI i Comunicació 

Jornades Catalanes de Documentació) 

 

La primera dada resultant a tenir en consideració és que el 100% dels museus 

oficialment registrats a Catalunya i operatius durant la recerca, 107 en concret, disposen 

de pàgina web (Taula I) amb informació bàsica sobre horaris, adreça i forma de 

contacte, col·leccions i activitats. Malgrat això, 7 d’ells (7,49%) no disposen de web 

pròpia i estan allotjats en el web principal de l’Administració Pública o institució a la 

qual pertanyen. 

 

Taula I. Museus amb web. Elaboració pròpia. 

 Seu web Amb web pròpia 

Museus de Catalunya 100% 92,51% 

 

El projecte Museus en línia de Catalunya, en el qual participaven inicialment 42 

museus, tot just al final de l’estudi la web del projecte anunciava una ampliació a 80 

institucions. En xifres globals dels 42 museus participants, 24 (57,1%) estan en alguna 

plataforma de xarxa social. Per tant, 18 (42,9%) no són presents en cap (Gràfic 1). 

Respecte a la presència a les plataformes de xarxes socials dels 107 museus que 

conformen el registre oficial de la Generalitat de Catalunya, Guia de Museus de 
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Catalunya, 65 (60,7%) tenen un perfil o compte propi en alguna plataforma de xarxes 

socials. Hi ha 42 museus (39,3%) que no són presents a cap plataforma de xarxa social 

(Gràfic 2). S’ha tingut en compte únicament aquells museus amb perfil oficial propi, 

descartant els que comparteixen perfil en una xarxa i els que són de la institució a la 

qual pertany el museu. 

 

      Gràfic 1.  Presència (42 museus)                     Gràfic 2. Presència (107 museus) 
 

 

 

Una dada força rellevant (Taula II) es troba en els resultats comparats entre les anàlisis 

dels 42 museus membres del projecte Museus en línia i els 107 registrats en la Guia de 

Museus de Catalunya 2013. L’anàlisi realitzada va demostrar que a una major quantitat 

de museus analitzats més baixava el tant per cent dels museus amb perfil a les xarxes, 

concretament del 57,1% al 54,2%. El 45,8% no fa servir cap plataforma de xarxa social. 

Però una actualització feta el juny de 2014, mostrà un increment dels museus amb perfil 

en alguna de les plataformes de xarxa social. Així, del 54,2% (octubre 2013) es va 

passar al 60,7% (juny 2014). Increment del 6,5%, important en tan poc temps. En 

conseqüència s’ha reduït al 39,3% els museus sense compte propi en les plataformes de 

xarxes socials. És una dada que demostra l’existència d’un compromís i interès dels 

museus per ser-hi presents tot i la situació generalitzada de crisi i manca de recursos. El 

seguiment complet de cadascuna de les plataformes, més endavant es detallen Facebook 

i Twitter, revela que s’utilitzen principalment com un mitjà de difusió de les activitats, 

les exposicions i les notícies sobre les col·leccions dels museus. Els estudis de cas 

realitzats, comentats més endavant en detall, també corroboren aquesta afirmació. La 

interacció entre els centres i els usuaris, tot i que existeix, és força millorable. 

 

 

 

24
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No 65
42
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Taula II. Resum estudis realitzats. Elaboració pròpia. 

Anàlisis Presents (%) No presents (%) 

Museus en línia (42) 57,1% 42,9% 

Guia de Museus (107) 

54,2% (2013) 

60,7% (2014) 

45,8% (2013) 

39,3% (2014) 

 

 

Facebook, com s’ha comentat anteriorment, esdevé la plataforma de xarxa social amb 

més presència dels museus catalans seguida per Twitter. Les quatre principals 

plataformes (Facebook, Twitter, Youtube i Flickr) acaparen els resultats (Taula III). 

Altres plataformes com Issuu, Vimeo, Delicious, Pinterest, LinkedIn i Foursquare tenen 

una presència absolutament testimonial com queda il·lustrat en el Gràfic 3. 

 

 

Taula III Presència principals plataformes de xarxes socials. Elaboració pròpia. 

Plataformes 

Museus 

En valor absolut En percentatge % 

42 museus 107 museus 42 museus 107 museus 

Facebook 24 65 57,1% 60,7% 

Twitter 16 46 38,1% 43% 

Youtube 11 32 26,2% 29,9% 

Flickr 8 18 19% 16,8% 
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Gràfic 3. Presència a plataformes de xarxes socials. Elaboració pròpia. 

 

 

En política de comunicació (Gràfic 4) és gairebé nul·la la incidència dels blogs, només 

6 museus (5,6%) en mantenen almenys un d’actiu. Destaca en positiu, val la pena fer-hi 

esment per la bona feina feta, el Museu Marítim de Barcelona que en té 4 de diferents i 

ben actius. El Museu Picasso que va ser el pioner en utilitzar aquesta eina de 

comunicació segueix tenint-lo actualitzat. És destacable el cas del Museu de la Vida 

Rural a l’Espluga de Francolí, que compta amb diversos blogs actius i actualitzats, però 

malauradament es tracta d’una excepció en el conjunt de museus locals. També són 

pocs els museus que ofereixen un canal sindicat de notícies (RSS). En general, els 

museus catalans segueixen el sistema de canals de comunicació tradicionals com els 

butlletins, revistes o tramesa via mail de notícies i avisos. Clara demostració de la 

inexistència generalitzada d’un pla de comunicació específicament digital. En canvi, 

s’ha observat que alguns centres destaquen i faciliten les opinions dels visitants en la 

plataforma turística Tripadvisor. Aquesta tendència s’entén ja que el turisme és un 

factor econòmic de gran importància a Catalunya, és la comunitat espanyola que en rep 

més i la ciutat de Barcelona és la primera espanyola i quarta europea en nombre de 

visitants segons dades publicades a l’IDESCAT (http://www.idescat.cat/) el març de 

2015. Els museus són un pol d’atracció turística i les polítiques municipals de cultura 

estan molt encarades al turisme. 
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Gràfic 4. Eines de comunicació. Elaboració pròpia. 

 

 

La tecnologia és una assignatura encara pendent. L’ús d’aplicacions per a dispositius 

mòbils és gairebé anecdòtica, només 6 museus en posen a disposició. I les tecnologies 

d’última generació també són ben escasses, 2 museus han fet servir codis QR i 4 realitat 

augmentada. Només 7 museus disposen de visita virtual, i 12 tenen un vídeo a mode de 

presentació dels espais i les sales d’exposició del centre (Gràfic 5) 

 

Gràfic 5. Ús de tecnologia i innovació tecnològica. Elaboració pròpia. 
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A continuació es detallen els aspectes més significatius obtinguts a Facebook i Twitter, 

les dues plataformes més usades (per informació completa vegeu articles II i VII). 

Els museus a Facebook amb més “seguidors” o amb més “M’agrada”, són els centres 

més grans, com el Museu Picasso que supera els 64.000, el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC) amb 26.000 seguidors, o el Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA) amb més de 25.500. La Taula IV, mostra els resultats dels 12 

museus amb més i amb menys seguidors per facilitar la lectura i comprensió de les 

dades. Els museus més petits tenen xifres més modestes: com el Museu de Montserrat 

que supera els 6.200 “m’agrada”, el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega, Lleida) amb 

poc més de 5.000 o el Museu Pau Casals (El Vendrell, Tarragona) amb 1.300. De totes 

formes hi ha excepcions, doncs hi ha alguns casos en què museus de certa importància 

ubicats en ciutats poblades tenen pocs seguidors i poca activitat, com el Museu de la 

Música de Barcelona amb 1.200 seguidors, o, el Museu d’Història de Sant Feliu de 

Guíxols amb 485. En sentit contrari també es donen alguns casos, petits museus amb 

molts seguidors, com per exemple, el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí 

(Tarragona), petita població, amb gairebé 2.800 seguidors o el Museu del Càntir 

(Argentona, Barcelona) amb més de 4.800.  

 

Taula IV. Els 12 museus amb més i amb menys seguidors a Facebook, 30/06/2014. 
Elaboració pròpia 

Museus amb més seguidors Museus amb menys seguidors 
Museu Picasso. 

Barcelona 
64.060 

Museu d’Art. Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 

579 

Museu Nacional d'Art 
de Catalunya. 

Barcelona 
26.474 

Museu d'Història. Sant Feliu de 
Guíxols (Girona) 

485 

Museu d’Art 
Contemporani. 

Barcelona 
25.577 

Museu Nacional Arqueològic. 
Tarragona 

449 

Fundació Joan Miró. 
Barcelona 

20.509 
Museu de la Immigració. Sant Adrià 

del Besòs (Barcelona) 
441 

Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya. 
Terrassa (Barcelona) 

17.295 
Museu de l’Estampació. Premià de 

Mar (Barcelona) 
439 

Museu del Disseny 
Hub. Barcelona 

12.085 
Ecomuseu de les Valls d’Àneu. 

Esterri d’Àneu (Lleida) 
404 

Museu d’Història de 
Catalunya. Barcelona 

8.261 Museu de Mataró (Barcelona) 380 
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Teatre Museu Dalí. 
Figueres (Girona) 

6.752 Museu de la Garrotxa. Olot (Girona) 345 

Fundació Antoni 
Tàpies. Barcelona 

6.364 
Museu Tomàs Balbey. Cardedeu 

(Barcelona) 
213 

Museu de Montserrat. 
Monistrol de 

Montserrat (Barcelona) 
6.192 

Museu Municipal de Nàutica. Masnou 
(Barcelona) 

199 

Museu Marítim. 
Barcelona 

5.476 Museu Etnogràfic. Ripoll (Girona) 169 

Museu Episcopal. Vic 
(Barcelona) 

5.365 Museu de Tortosa (Tarragona) 160 

 

En general Facebook s’utilitza per donar notícia de les activitats, exposicions i novetats 

pròpies o relacionades amb les exposicions o col·leccions del centre. En menor mesura, 

s’informa d’activitats de l’entorn, ciutat o barri. L’actualització de les dades i difusió 

dels comunicats es fa amb alguns dies d’antelació a l’esdeveniment, el dia abans, el dia 

de celebració i només en alguns casos es difon alguna notícia al respecte després de 

l’acte celebrat. L’Arts Santa Mònica, estudi de cas de les exposicions temporals, fa 

servir la mateixa estratègia, però abandona els seguidors de forma definitiva al final de 

les exposicions. El Museu Picasso, el que té més seguidors, publica de 2 a 3 post per 

setmana. Considera que un ritme més alt podria ser invasiu en el mur dels seus amics.  

S’ha pogut observar en l’estudi que en els perfils de Facebook els museus no es 

segueixen els uns als altres. Aquest fet perjudica la possibilitat que els usuaris puguin 

enllaçar d’un museu a un altre tot seguint les seves exposicions i activitats. 

Els resultats a Twitter (Taula V) són coincidents amb els de Facebook respecte la 

relació quantitat i importància del centre. El Museu Picasso destaca en Twitter, és el que 

més seguidors compta, més de 40.100, seguits pels als altres dos grans, el Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona, amb 37.257 i el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb 

gairebé 33.400 seguidors. Tenen xifres més modestes, la Fundació Miró, 13.674 

seguidors i el Museu d’Història de Catalunya, 7.239. Sorprèn que el museu més visitat 

de Catalunya, la Fundació Gala – Dalí, tingui xifres baixes, 3.576 seguidors i poc més 

de 1.000 piulades generades i cal destacar el Museu del Disseny Hub (Barcelona), que 

sent de recent creació ja supera els 10.000 seguidors. 

On sí s’observen diferències és en la interacció, que depèn del responsable de la gestió 

de xarxes socials (community manager) i de la política comunicativa del museu. Alguns 

centres petits o mitjans són molt actius a Twitter i tenen força nombre de respostes. El 
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Museu del Cinema de Girona, per exemple, supera les 2.800 piulades des de la creació 

del compte i té més de 4.200 seguidors, i un dels més actius és el Museu de Vida Rural, 

amb més de 3.700 piulades i gairebé 3.800 seguidors totals.  

 

Taula V. Els 12 museus amb més i amb menys seguidors a Twitter, 30/06/2014. 
Elaboració pròpia 

Museus amb més seguidors a Twitter Museus amb menys seguidors a Twitter 

Museu Picasso. Barcelona 40.159 
Museu de la Pesca de Palamós 

(Girona) 
838 

Museu d’Art Contemporani. 
Barcelona 

37.257 
Museu Verdaguer. Folgueroles 

(Barcelona) 
786 

Museu Nacional d'Art de 
Catalunya. Barcelona 

33.337 
Fundació Palau. Caldes d’Estrac 

(Barcelona) 
728 

Fundació Joan Miró. Barcelona 13.674 
Museu del Càntir. Argentona 

(Barcelona) 
722 

Museu del Disseny Hub. Barcelona 10.161 
Museu d’Història dels Jueus. 

Girona 
691 

Fundació Antoni Tàpies. Barcelona 9.565 Museu de Tortosa (Tarragona) 610 

Museu d’Història de Catalunya. 
Barcelona 

7.239 
Museu Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont. 
Sabadell (Barcelona) 

515 

Museu de Ciències Naturals. 
Barcelona 

5.310 
Museu Romàntic Can Papiol. 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
425 

Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. Barcelona 

5.155 
Museu de l’Estampació. Premià de 

Mar (Barcelona) 
371 

Museu Marítim. Barcelona 4.249 
Museu de la Immigració. Sant 
Adrià del Besòs (Barcelona) 

284 

Museu del Cinema. Girona 4.190 
Museu de la Noguera. Balaguer 

(Lleida) 
244 

Museu de la Vida Rural. L’Espluga 
de Francolí (Tarragona) 

3.706 
Museu Pau Casals. El Vendrell 

(Tarragona) 
220 

 

La interacció a Twitter (Taula VI) és molt superior que a Facebook. El que porta a 

preguntar-se: no seria millor ser més presents a Twitter en lloc de Facebook? Potser la 

resposta passa per saber millor quines són les necessitats dels visitants (Šola, 2012). 

D’aquesta manera es podrà utilitzar millor estratègicament les característiques idònies 

de cada plataforma segons sigui la necessitat del públic. 
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Taula VI. Museus més actius a Twitter. Elaboració pròpia. 

Museus amb més piulades 

Museu d’Art Contemporani. Barcelona 8.108 

Museu Picasso. Barcelona 5.981 

Museu del Disseny Hub. Barcelona 5.966 

Museu de Ciències Naturals. Barcelona 5.880 

Museu d’Història de Catalunya. Barcelona 5.126 

Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona 4.432 

Fundació Antoni Tàpies. Barcelona 3.980 

Museu de la Vida Rural. L’Espluga de Francolí (Tarragona) 3.754 

Museu Industrial del Ter. Manlleu (Barcelona) 3.359 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Terrassa 
(Barcelona) 

3.255 

Museu del Cinema. Girona 2.873 

Can Quintana. Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí 
(Girona) 

2.861 

 

El nombre de visitants als museus (Estadístiques de museus) durant els anys 2012 i 2013 

han anat a la baixa, amb un lleuger increment l’any 2014 (nota premsa) centrat 

bàsicament en dos nous equipaments: el Museu del Disseny Hub i el Born Centre 

Cultural, que ha acollit actes de commemoració del Tricentenari de la derrota catalana a 

la Guerra de Successió el 1714. La situació de crisi és especialment virulenta amb els 

museus a Catalunya des de l’any 2012: disminució pressupostària, reducció dràstica de 

personal, cancel·lació d’exposicions, dimissió de directors... de ben segur han incidit en 

la caiguda de visitants. També en aquest apartat l’heterogeneïtat del sistema català es 

posa en evidència, la caiguda general de visitants s’ha concentrat en alguns dels museus 

més importants, com el Picasso, però en canvi, segueixen creixent en altres, com a la 

Fundació Gala – Dalí. La situació dels petits museus locals és alarmant per la seva 

escassa capacitat de generar i captar recursos. 

A la vista de la caiguda de visitants, l’ús de les xarxes socials que fan els museus no 

sembla que estigui responent a l’objectiu de captar nous usuaris. El Museu Picasso és un 
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dels més actius i el que compte amb més seguidors a Facebook i Twitter i és, 

precisament, el que ha perdut més visitants en els darrers anys. La Fundació Gala - Dalí, 

és qui més n’ha guanyat i, en canvi, es mostra poc activa a les xarxes socials. D’aquests 

exemples, significatius per la importància i prestigi dels museus, no es pot fer una 

extrapolació general, doncs hi ha moltes altres variables (exposicions temporals, 

activitats realitzades, etc.), però sí remarcar-ho i tenir-ho en consideració. El que porta a 

plantejar-se si la captació de públic ha de ser l’únic o principal objectiu de les xarxes 

socials. 

Una de les tasques més significatives dels museus catalans és l’educativa. Dels 107 

museus analitzats, 104 disposen d’un servei educatiu o pedagògic, si bé de nivell molt 

variable. Majoritàriament les activitats estan dedicades a les escoles, promocionant les 

visites educatives amb els professors, l’elaboració de material didàctic i la realització de 

tallers interactius. S’han observat algunes activitats innovadores, com la realització de 

jocs de rol en el Museu Comarcal del Bages a Manresa; de jocs interactius i digitals en 

el Museu de Gavà i el de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa; de 

trencaclosques en el Museu del Joguet a Figueres i d’activitats lúdiques interactives en 

el Museu Marítim de Barcelona. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha 

elaborat un programa de model educatiu disponible a la web en el marc del projecte 

d’activitats del centre. L’estudi de cas fet a l’Arts Santa Mònica (article V) també ha 

demostrat que la vessant educativa és fonamental, el material elaborat pel centre i posat 

a l’abast a mestres i professors ha estat el més descarregat i la pàgina web educativa la 

més visitada. L’estudi de cas d’iniciatives de qualitat (article III) ha comprovat que 

algunes d’elles han estat pensades específicament amb un enfocament formatiu: Carta 

Arqueològica de Barcelona, o bé tenen una forta incidència formativa com l’Art Project 

de Google, arran del qual s’han desenvolupat iniciatives educatives. Hi ha, doncs, una 

clara vocació per la vessant educativa dels museus que abasta tots els nivells obligatoris 

del sistema educatiu català i una tendència cap a la gamificació interactiva. 

 

A continuació es detallen els aspectes més destacats de l’estudi de cas sobre la mostra 

reduïda d’iniciatives de projectes de dipòsit i difusió de qualitat dels fons dels museus i 

de les col·leccions museogràfiques de Catalunya exposada en l’article III. Els resultats 

que se n’extreuen no són extrapolables al conjunt del sistema museístic, doncs tal com 

queda reflectit, hi ha altres iniciatives de qualitat que caldria estudiar en el futur. 
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Les iniciatives seleccionades han estat: Art Project de Google en el Museu Nacional 

d’Art de Catalunya (MNAC); el projecte Museus en línia (vegeu també article II) 

centrat en els aspectes tècnics de difusió dels continguts, interfície de consulta i accés; 

Padicat, projecte de conservació i difusió del patrimoni digital; la Xarxa de Museus 

Locals de la Diputació de Barcelona i d’una manera més breu, els projectes de 

l’Ajuntament de Barcelona: Viquiprojecte:ICUB i Carta Arqueològica; el portal dels 

museus de les comarques gironines, Giromus i el CCCLab del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona. 

Els casos estudiats mostren un panorama variat de solucions tècniques i 

d’aproximacions de la presència dels museus a Internet. El sistema de museus català és 

un sistema atomitzat, amb un gran nombre d’institucions escampades pel territori i amb 

una capacitat pressupostària i d’atracció de visitants desigual. Les institucions més 

grans no tenen problemes a l'hora d'adoptar les solucions més avançades disponibles a 

escala internacional, ja sigui sota el patrocini de gegants com ara Google (Art Project) o 

ja sigui afegint-se a projectes col·laboratius internacionals com la Viquipèdia 

(Viquiprojecte:ICUB). En canvi, en les institucions més petites es troben projectes que 

aposten per l'agregació, per crear portals que facilitin la localització i l'accés a les 

col·leccions menys conegudes, com fa la Xarxa de Museus Locals o el Giromus. També 

s’ha detectat que els diferents projectes a vegades dubten sobre quin ha de ser el seu 

centre d'atenció, si la institució, seguint el model tradicional del museu edifici, o si la 

peça museística, que pot tenir una rellevància i una presència a Internet gairebé 

independents. 

Tecnològicament, les diferències també es donen, ja que conviuen solucions simples, 

com ara la de la fitxa de directori (Xarxa de Museus Locals, Giromus), amb d'altres que 

aposten per l'espectacularitat dels entorns virtuals (Art Project, Carta Arqueològica de 

Barcelona). També contrasten els projectes que exigeixen disposar d'una gran 

plataforma tecnològica al darrere (Padicat) amb les basades en solucions estàndards 

(Giromus) o fins i tot gratuïtes (Viquiprojecte:ICUB). 

En conseqüència, el camí per seguir evolucionant és llarg. És forta la pressió per 

renovar-se i oferir una imatge de modernitat. Tenint en consideració els resultats 

obtinguts, cal que la presència dels museus a Internet es vagi renovant segons les 

tendències més modernes perquè aquesta presència sigui un motor que ajudi a 

rendibilitzar els museus i en cap cas un exemple més de la decadència d’alguns. 
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El seguiment a dues exposicions temporals, una de les línies de treball plantejades en la 

tesi i segon estudi de cas realitzat, va fixar-se en com un centre cultural difonia a les 

xarxes la informació i documentació relacionada amb les exposicions i com interactuava 

amb els visitants. La comunicació és, doncs, el focus de la recerca. El centre triat per fer 

el seguiment de les exposicions va ser l’Arts Santa Mònica, un espai concebut com a 

pioner en la presència a Internet i innovador en aplicacions tecnològiques. Les 

exposicions triades van ser les de Salvat-Papasseit (23/12/2010 al 03/04/2011) i Raimon 

(07/11/2012 al 26/01/2013). 

L’estratègia de comunicació duta a terme a les plataformes de xarxes socials no va 

diferir entre les dues exposicions: emissió i difusió d’ una nota informativa sobre la 

inauguració de l’exposició i sobre la conferència de premsa posterior; un vídeo de la 

inauguració de l’exposició publicat a Youtube, les fotos a Flickr, la documentació a 

Issuu i Delicious, i anuncis d'informació a Facebook, MySpace i Twitter. 

Els resultats varien depenent de la plataforma a la qual es fa referència. Els àlbums de 

fotos a Flickr van ser dels més visitats dels disponibles de tot el centre. Pel que fa a 

Twitter es va detectar un seguiment irregular, una manca d’actualització amb períodes 

buits d’informació i l’abandonament per part del centre una vegada acabada l’exposició. 

La simultaneïtat d'exposicions i la manca de recursos humans (només dos empleats a 

temps parcial) en poden ser les principals causes. Bàsicament, l’Arts Santa Mònica 

transmet la informació a través d’una web visual i dinàmica, potser massa i tot, i a 

través de les plataformes de xarxes socials utilitzant els canals tradicionals de 

comunicació com butlletins per correu electrònic o d’altres més moderns com RSS. 

Malgrat això, el lloc web no inclou l'opció de descarregar aplicacions per a dispositius 

mòbils, els codis QR o la realitat augmentada. Atès que el centre no compta amb una 

política de comunicació digital establerta, gran part de la informació disponible a la 

web, com ara materials de premsa, vídeos o arxius d'àudio no està elaborat com a 

material digital. Les exposicions només es poden veure presencialment en el centre. Tot 

sembla indicar que l’estratègia de difusió del centre ha estat ideada amb l'únic propòsit 

d'atraure visitants a les exposicions. La qual cosa, com s’ha pogut observar en els 

diferents estudis, és força extrapolable al conjunt de museus catalans. 
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Un aspecte molt positiu ha estat la utilització dels materials didàctics disponibles a la 

web per part dels centres educatius de primària i secundària, que són els més 

descarregats. L’activitat educativa, com s’ha indicat anteriorment, és una de les 

característiques més significatives dels nostres museus. 

La comparativa de dades de les dues exposicions mostren un interès i seguiment més 

gran a la d’en Raimon (Taules VII i VIII) que pot respondre a la popularitat mediàtica 

del personatge, encara actiu i molt present en els mitjans de comunicació i en els 

escenaris. 

 

Taula VII. Comparativa nombre de visitants a les dues exposicions. Elaboració pròpia. 

 Total Dies Visitants per dia 
Salvat-Papasseit 17.553 96 191 
Raimon 23.284 53 439 
 

Taula VIII. Resum comparativa exposicions. Elaboració pròpia. 

 Facebook Twitter Flickr Youtube Delicious

Salvat-
Papasseit 

1.800 
329 seguidors/ 

1.459 tuits 
307 

Vídeo inauguració: 
694 

Vídeo intervenció 
dels artistes 

col·laboradors: 304 

710 

Raimon 3.917 
6.483 seguidors/ 

3.393 tuits 
336 

Vídeo inauguració: 
53 

Manifest 50 anys: 
276 

El vent del món: 
358 

1.567 

 

Aquestes exposicions permetien fer un segon plantejament de la recerca, inicialment no 

previst, obrint la possibilitat d’una recerca futura: veure com la literatura catalana és 

present a Internet. En referència als autors catalans a Internet, la recerca ha permès 

detectar una diferència d’interès entre els autors consagrats o amb més publicacions i els 

novells, sent aquests últims els més presents i actius a les xarxes socials. De fet, només 

160 autors de 635 que han publicat en els darrers cinc anys tenen el seu propi blog. A 

Facebook només el 43% dels autors catalans anteriorment esmentats tenen perfil i a 

Twitter, les xifres són encara pitjors; només 86 tenen perfil en ús. 
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Els resultats de visibilitat (articles I i IV) de les seus web dels museus catalans, utilitzant 

com a indicador principal els enllaços d’entrada, han mostrat una correlació entre les 

bones pràctiques de posicionament i la quantitat d’enllaços d’entrada de cada museu, tot 

i que s’han obtingut alguns resultats contraris que fan ser prudent en l’afirmació. També 

s’ha demostrat que existeix una correlació important, amb algunes excepcions, amb les 

millors posicions de visibilitat i la grandària i importància del museu. Aquest fet es 

constata encara més visiblement en el segon estudi (2012-2013) (article IV), amb les 

dades obtingudes de Google. Es va poder realitzar aquest estudi, malgrat el tancament 

del motor de cerca de Yahoo, perquè l’eina de rastreig DigiDocSpider també va obtenir 

les dades de Google en el primer estudi l’any 2009. No hi ha excepcions, els millors 

resultats són els dels museus més importants. La comparativa realitzada amb les dades 

obtingudes en el període 2006-2009-2013 assenyala un increment important, entre el 

2006 i el 2009 i una davallada entre aquest últim any i el 2013. La causa principal 

podria ser la crisi i la corresponent retallada de recursos, molt significativa en els grans 

centres, que ha obligat a un canvi de prioritats, tancament d’espais, reducció de 

personal, etc. No obstant, la diferència de recursos i de capacitat d’obtenir-ne dels 

principals centres amb els petis museus locals o comarcals fa que les penúries restin 

fixament instal·lades en aquests darrers. 

En la comparativa de visibilitat dels 10 principals museus catalans amb els dels grups de 

control podem constatar el següent (Taula IX i Gràfic 6): 

 

 El web del millor museu de Catalunya en visibilitat ocuparia la quarta posició 

entre els millors d’Europa i la segona entre els millors del domini .museum 

 El promig d’enllaços d’entrada dels 10 millors museus en visibilitat de 

Catalunya és comparable al promig dels 10 millors del domini .museum 

 La distància dels museus catalans respecte els d’Europa és gran 

 Les seus web dels tres millors museus en visibilitat d’Europa tenen entre 2 i 3 

vegades més enllaços d’entrada que el millor de Catalunya 
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Taula IX. Comparativa museus catalans i grups de control. Elaboració pròpia 

 Catalunya Europa .museum 

1 
Museu d'Història de 

Catalunya (Barcelona) 
39.618 

Musée du Louvre (Paris, 
França) 

89.689 
Mori Art Museum (Tokio, 

Japó) 
48.869 

2 
Fundació Gal·la – Dalí. 

Figueres (Girona) 
16.972 

Tate Online (Londres, 
Regne Unit) 

80.613 
Staatliche Museen (Berlin, 

Alemanya) 
21.848 

3 
Museu de Granollers 

(Barcelona) 
14.486 

National Gallery (Londres, 
Regne Unit) 

66.070 
National Museum of Health & 
Medicine (Washington, USA) 

15.676 

4 
Museu Nacional d'Art de 

Catalunya (Barcelona) 
10.948 

Royal Academy of Arts 
(Londres, Regne Unit) 

31.673 
Museum of Computer Art 

(MOCA) (New York, USA) 
7.317 

5 Museu Picasso (Barcelona) 9.700 
Musèe du Château de 

Versailles (Paris, França) 
27.214 

Museum on the SEAM 
(Jerusalem, Israel) 

6.606 

6 
Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona 
6.274 

State Hermitage Museum 
(Sant Petesburg, Rússia) 

21.459 
Saint Louis Art Museum (St. 

Louis, USA) 
5.337 

7 
Museu Comarcal de l'Urgell 

(Lleida) 
2.276 

National Portrait Gallery 
(Londres, Regne Unit) 

15.462 
Hong Kong Science Museum 

(Hong Kong, Xina) 
4.154 

8 Fundació Miró (Barcelona) 2.229 
Fitzwilliam Museum 

(Cambridge, Regne Unit) 
5.762 

Arkansas Inland Maritime 
Museum (North Little Rock, 

USA) 
3.283 

9 Museu Diocesà de Tarragona 2.069 Musée Rodin (Paris, França) 3.789 
Espoo Museum of Modern Art 

(Espoo, Finlàndia) 
2.299 

10 
Museu d'Història de 

Barcelona 
1.912 

Museum het Rembrandthuis 
(Ámsterdam, Holanda) 

3.081 
The Museum Social Tagging 

Project (USA) 
2.290 

 Promig 10.648  34.481  11.768 
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Gràfic 6. Comparativa de promitjos Catalunya – Grups de control. Elaboració pròpia. 

 

 

Com s’ha comentat en l’apartat de Metodologia, el segon estudi comparatiu amb els 

grups de control no s’ha pogut realitzar pels canvis i tancament dels projectes 

tecnològics emprats en l’obtenció de les dades. 

En resum, les dades globals de les anàlisis realitzades (article I), mostren un augment 

molt important en el període 2006-2009. En aquests tres anys els museus catalans han 

augmentat de promig el nombre d’enllaços en 1.465, el que suposa un augment del 

326%. 

S’ha constatat que 39 dels 61 museus analitzats (65%) han augmentat significativament 

el nombre d’enllaços d’entrada i que tan sols 12 (11%) l’han disminuït. Per altra banda, 

cal ressaltar les següent dades: 

 2 museus han augmentat per sobre del 10.000% 

 9 museus han augmentat per sobre del 1.000% 

 15 museus han augmentat per sobre del 500% 

A mode de síntesi es pot afirmar que l’augment global en el nombre d’enllaços 

d’entrada entre el 2006 i el 2009 dels llocs web dels museus de Catalunya ha estat 

possible gràcies als grans augments del 25% dels museus estudiats, en especial als 

quatre primers, que acumulen el 61% del total de l’augment global. En el període 2006-

2013 (Taula X) les dades globals mostren un augment de 1.253 enllaços d’entrada, el 

que suposa un 112,3% d’increment (article IV). No obstant, en l’anàlisi del període 
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2009-2013, els resultats globals mostren una pèrdua d’enllaços de 1.153, un 24%. És a 

dir, en la perspectiva de 7 anys es manté un increment, bàsicament produït entre el 2006 

i el 2009, en canvi en aquest darrer període hi ha una pèrdua significativa molt 

probablement produïda per la reducció de recursos i altres circumstàncies com 

l’existència d’enllaços trencats, museus tancats per reformes i canvis en l’adreces url 

com els produïts en els museus depenents de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Taula X. Comparativa d’estudis de visibilitat per nombre d’enllaços 

Anys 2006 2009 2013 

Nombre d’enllaços 2.576 4.767 3.629 

 

Respecte a l’estudi de 2006 la concentració d’enllaços dels museus més importants s’ha 

reduït en 8 punts, passant del 84% a l’actual 76%. Es pot pensar que els museus més 

petits estan fent esforços per obtenir una major visibilitat? És una hipòtesi que caldrà 

observar en el futur. 
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4.Conclusions 

En relació a l’apartat 1.5 Objectius on es defineixen els dos objectius generals i una 

sèrie d’objectius específics, es pot concloure que: 

 

1. Estudi i anàlisi de la presència dels museus catalans a la web 2.0: 

 

a) Quantificar la presència de cada museu en les xarxes socials. 

S’ha pogut comprovar que quantitativament els museus catalans no acaben de 

ser-hi presents (60,7%). Curiosament, tots ells tenen perfil a Facebook, la xarxa 

més popular. Davant d’això cal preguntar-se si els museus s’han plantejat on han 

de ser, quin objectiu estratègic persegueixen i quin tipus de comunicació volen 

adreçar. 

b) Quantificar el nombre de seguidors, documents penjats, missatges enviats, 

etc. segons s’escaigui, i fer-ne un seguiment quantitatiu en períodes de temps 

concrets. 

Els resultats obtinguts mostren una diferència molt significativa entre els grans 

centres i els més petits, habitualment els museus locals. La capacitat d’atracció i 

interès de les col·leccions i les exposicions temporals, així com la capacitat de 

recursos determinen, amb algunes excepcions, diferències molt grans entre 

museus. Aquest fet dibuixa un mapa català de museus molt heterogeni i 

atomitzat. L’impacte turístic d’algunes ciutats, especialment Barcelona, és també 

un factor clau en aquest apartat. 

Una reflexió a plantejar és al voltant de la dada quantitativa sobre el nombre de 

seguidors, què importa doncs tenir molts seguidors o “m’agrada” si els museus 

no els coneixen o si no els donen l’ocasió de participar en el projecte museístic i 

els abandonen quan l’activitat ha finalitzat? 

c) Analitzar la forma, missatge, contingut i llenguatge de comunicació emprat 

per cada museu. 

S’ha observat una duplicitat de continguts, freqüentment les mateixes dades 

publicades a la web es repeteixen, pràcticament idèntiques, en el perfil de les 

xarxes socials. Aquesta manera d’actuar no s’adequa al que és en realitat la 
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web 2.0 i la comunicació a la xarxa. El fet que no es trobin disponibles al 

web del Departament de Cultura les dades estadístiques dels museus 

referents a web i a Internet, és una dada reveladora de què no hi ha una 

política definida ni uns objectius clars, -tret del que sembla gairebé únic: la 

captació de visitants presencials-, concrets i mesurables que ajudin a 

organitzar l’estratègia de comunicació digital i el pla director dels museus. 

d) Controlar l’actualització dels continguts dipositats pels museus. 

S’ha detectat una bona actualització de les informacions sobre les activitats, però 

aquesta es perd al finalitzar l’activitat. Hi ha poc ús dels blogs, en alguns casos, 

resten inactius força temps. I a Twitter, també s’ha detectat una tendència 

generalitzada a enviar informacions a l’inici i al final de l’activitat deixant 

amplis espais de temps buits d’informació. 

e) Analitzar els nivells d’interacció entre els museus i els seus usuaris. 

Els internautes troben poques eines reals per participar i ser actius, i sovint no hi 

ha una bona resposta per part del museu. Malgrat això, la situació pot ser 

esperançadora, doncs hi ha indicadors i iniciatives de millora, com l’augment de 

museus presents en les xarxes o la creació de xarxes col·laboratives entre 

museus. 

En resum sobre el primer objectiu general, els resultats obtinguts confirmen que els 

museus catalans presenten força diferències en la presència a les xarxes socials 

marcades bàsicament per les característiques i singularitats pròpies de cada museu, les 

seves col·leccions, les activitats realitzades i per la disponibilitat de recursos. El grau 

d’implantació i els tipus de serveis que hi ofereixen depenen en gran mesura de la 

política estratègica de comunicació portada a terme per cada institució, dirigida 

bàsicament a la captació de visitants locals i turistes. Hi ha una clara diferència entre els 

museus grans i amb més recursos front els més petits i modestos. Els primers disposen 

de més recursos econòmics i major capacitat de generar-ne, podent fer front millor a la 

situació de crisi que no pas els museus locals o més petits amb poca o nul·la capacitat 

de captar recursos. Per tal de mitigar aquest fet i fer front als reptes i mancances, els 

petis museus tendeixen a agrupar-se creant xarxes de treball i projectes compartits. 
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2. Estudi i anàlisi de com, per què, amb quines conseqüències i amb quins serveis i 

eines, els museus comuniquen i difonen els seus fons i activitats a la xarxa: 

 

a) Identificar totes les webs de museus de Catalunya. 

S’han identificat i analitzat totes les seus web dels museus oficialment registrats 

a Catalunya. Tots els museus disposen de web, només un 7,49% estan allotjades 

com a pàgina estàtica de la institució a la qual pertanyen. Bàsicament 

compleixen els requisits mínims dels estàndards d’usabilitat, accessibilitat i 

arquitectura web. Ofereixen informació general sobre el museu, història, edifici, 

accés i localització, horaris i compra d’entrades; així com de les col·leccions i 

les activitats. Molt pocs museus ofereixen el contacte amb el webmaster. Hi ha, 

això sí, apreciables diferències entre museus en la implantació d’eines i serveis 

web 2.0: visita virtual, aplicacions mòbils, entre d’altres; determinades, de nou, 

per les diferències de disponibilitat de recursos. 

b) Elaborar rànquings de la visibilitat de les webs. 

Els rànquings de visibilitat han confirmat la idea previsible que els museus amb 

més recursos ocuparien les primeres posicions. Això ha estat així en la majoria 

d’ocasions amb algunes poques excepcions com es mostra en l’apartat de 

resultats. 

c) Identificar les webs que han guanyat visibilitat i les que n’han perdut. 

S’han pogut identificar en tots dos casos i s’ha determinat l’existència d’una 

certa correlació de pràctiques de SEO en les webs que han guanyat visibilitat. 

d) i e) Identificar els principals motius d’haver obtingut valors alts o baixos en 

visibilitat i deduir-ne un catàleg de bones pràctiques o recomanacions. 

El tret comú dels museus que tenen una bona visibilitat és l’acurat disseny del 

web i realitzar-ne un bon manteniment: arquitectura de la informació, usabilitat i 

qualitat dels continguts. 

El catàleg de bones pràctiques s’agrupa en una sèrie d’accions bàsiques d’una 

campanya de posicionament (SEO), és a dir, si compleix amb les recomanacions 

de bones pràctiques per a webmasters. A continuació en resum algunes 

d’aquestes recomanacions: 
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 Continguts de qualitat 

 Paraules clau adequades a metaetiquetes 

 Ser present en directoris i motors de cerca en posicions òptimes 

 Intercanvi d’enllaços amb altres institucions 

 Prestar atenció als atributs dels enllaços 

 Ús de metaetiquetes 

 Ús de títols i encapçalaments 

Com a exemples de webs que segueixen les recomanacions es poden citar les del 

Museu d’Història de Catalunya, el Museu Picasso i el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, entre d’altres. 

Aquestes pràctiques no s’observen en els webs dels museus amb índexs baixos 

de visibilitat. 

f) Comparar les dades dels museus catalans amb les d’altres museus europeus i 

internacionals. 

Malgrat que les dades obtingudes són antigues (2009), per no poder-se fer el 

segon estudi tal com s’ha indicat anteriorment, la comparativa ha permès 

determinar la posició dels museus catalans respecte als millors europeus i 

internacionals en visibilitat web. De nou, les diferències entre el conjunt dels 

museus catalans (majoria de locals) i els pocs més grans i amb més capacitat 

resulta determinant. El conjunt resta molt lluny dels europeus i no tant dels 

internacionals .museum. En canvi, els grans centres catalans s’acosten prou 

tenint en compte les diferències pressupostàries, de visitants i renom dels centres 

europeus i internacionals analitzats. No obstant, i malgrat la situació de crisi, els 

petits museus locals estan realitzant esforços considerables per millorar les seves 

posicions. Aquest fet podria ser una interessant línia d’investigació futura. 

g) Identificar els canals de difusió i comunicació. 

Tots els museus catalans utilitzen el sistema, diguem-ne tradicional, de la 

publicació d’un butlletí imprès, o tramès per mail. Són molts pocs el que fan 

servir sistemes de darrera tecnologia: dispositius mòbils, blogs, RSS, 

geolocalització, etc. La comunicació digital és encara poc utilitzada i s’ha 

comprovat que no hi ha una política estratègica de comunicació específicament 

digital. 
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h) Comprovar les eines de consulta i navegació d’accés als continguts 

dipositats via web i a les xarxes socials. 

S’ha pogut comprovar que hi ha diferents solucions tècniques per aquest 

objectiu específic. Trobem grans projectes tècnics i mediàtics com l’Art Project 

de Google, d’altres que aposten per solucions de directori (Museus Locals, 

Diputació de Barcelona), i els que s’agrupen sota portals d’accés temàtic 

(Giromus, els museus de Girona). Les característiques tècniques i les eines de 

consulta i navegació són molt diferents depenent del projecte on s’hagi adherit 

cada institució. Es produeix novament, és una constant, una heterogeneïtat en 

aquest apartat en el conjunt del sistema museístic català. 

 

En resum sobre el segon objectiu general, si considerem que Catalunya és un país de 

museus, com afirma el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell en la Guia de Museus de 

Catalunya 2013, i aquests són, en part, l’expressió dels anhels i del patrimoni dels 

ciutadans, els resultats demostren que això no es reflecteix a la xarxa de manera 

satisfactòria: cal aprofitar més i millor la singularitat del sistema museístic català. Com 

s’ha vist, el treball de les diferents administracions públiques implicades en alguns 

projectes de xarxa i l’aplicació de les bones pràctiques de SEO són bons models a tenir 

en compte i cal ampliar la seva aplicació a tot el sistema. 

 

En conseqüència, amb els objectius analitzats es pot concloure que s’ha donat resposta a 

les dues qüestions de recerca plantejades (vegeu 1.6 Hipòtesi): 

 

1. Els museus catalans presenten diferències significatives en el nivell 

d’implantació d’elements i serveis web 2.0 i en relació, tant entre ells mateixos 

com amb els museus europeus i internacionals. 

2. Els museus catalans són presents a les principals plataformes de xarxes socials 

difonent els seus continguts i activitats mitjançant els canals de comunicació 

tradicional, sense una estratègia específica digital i interactuant escassament amb 

els seus usuaris. 
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I es confirma la hipòtesi: 

Els museus catalans presenten força diferències amb la implantació al web 2.0 

marcades per les característiques tècniques, d’arquitectura i d’usabilitat. El grau 

d’implantació i els tipus de serveis que hi ofereixen depenen en gran mesura de 

la política estratègica de comunicació, bàsicament la captació de visitants, 

portada a terme per cada institució i per la seva capacitat de captar i/o generar 

recursos. 

 

Per poder revertir la situació i oferir millors serveis i projectes seria desitjable cooperar i 

col·laborar amb el bo i millor de cadascú, la forma més òptima i rendible d’aprofitar 

recursos per millorar els resultats globals. Per aconseguir-ho es requereix disposar d’una 

presència en línia reeixida, crear una estructura de xarxa pròspera (Kotter, 2011) en la 

qual els equips flexibles i multidisciplinaris treballin junts per assolir metes comunes i 

reorientar l'actual sistema de finançament, que la majoria de les vegades se centra en 

ajudar a organitzar activitats i projectes individuals, cal tendir cap a un sistema 

planificat que tingui en compte les prioritats dels centres en els avenços tecnològics i 

digitals. Les xarxes socials s’han de considerar una oportunitat per millorar els serveis 

del museu, l’oportunitat del canvi. El futur debat a Catalunya podria seguir les següents 

línies generals extretes del Pla Estratègic de Cultura 2011-2021: 

 

- Implementar un sistema integral de gestió que revitalitzi els agents implicats en 

el sistema català de museus 

- Millorar l’eficiència del sistema museístic 

- Digitalitzar el patrimoni per a la seva preservació i conservació 

- Prioritzar accions de recerca pel descobriment del patrimoni i de l’emergent 

oblidat 

- Fomentar l’ús de tecnologies de la informació i la difusió digital com a principal 

canal de comunicació. 

 

Caldrà veure l’impacte del nou Pla de Museus 2015-2025 anunciat recentment (29 juliol 

2015) que sembla voler potenciar el treball col·laboratiu, millorar els recursos 
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econòmics i de subvencions i apostar decididament pel món digital. Serà una interessant 

continuació de la recerca. 

Per anar acabant, un apunt sobre les estadístiques9 de visitants del 2013 difoses per la 

premsa durant el gener de 2014: mostren una pèrdua global en el conjunt de museus de 

Catalunya prou significativa, que inclou els principals museus, amb l’excepció del 

MNAC i la Fundació Gala-Dalí. La xifra es situa en dades dels anys 2008 i 2009 i 

significa pèrdua de visitants per segon any consecutiu. Potser els museus catalans 

haurien d’abandonar l’objectiu únic d’utilitzar les xarxes socials per ampliar visitants i 

dotar-se de veritables espais per a co-crear i co-comissariar exposicions i activitats amb 

el públic i entre museus. Tot i que les dades del 2014 (fetes públiques el febrer de 2015) 

trenquen la tendència a la baixa dels darrers dos anys amb una lleugera millora general, 

per què no fer servir indicadors d’ús web també i no únicament el de visitants físics al 

museu? 

Finalment, suggerir als responsables i professionals del sector que defineixin un 

replantejament global dels objectius i de l’estratègia de comunicació dels centres per tal 

d’adequar-se millor a les necessitats d’informació dels internautes, sobretot en aquest 

període de crisi econòmica. Cal veure les xarxes socials com una oportunitat i un repte 

per millorar els objectius dels museus i no pas com una moda que cal seguir, encara que 

sigui de qualsevol manera i amb l’únic objectiu de captar visitants.  

Incorporar el coneixement i gustos dels usuaris i desenvolupar les noves tècniques de 

consulta i difusió de la informació han de ser estratègia clau per part dels museus, així 

com estar amatent a l’aparició de nous formats i de forma molt especial als nous 

públics. 

.

                                                            
9 Dades estadístiques oficials completes fins 2013: Web del Departament de Cultura. Estadístiques de museus. 
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