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Repte 1: 
 
 Una Col·lecció més accessible  
i reforçada

Repte 6: 
 
 Una comunicació que dona resposta  
a la identitat del museu, a les necessitats  
del programa i als seus públics i audiències

Repte 4: 
 
 Reordenació i millora dels espais  
i serveis del museu

Repte 9: 

 Responsabilitat social  
i avenç en la governança

Repte 5: 

Un museu amb forts vincles amb el seu entorn

Repte 2: 
 
 Un museu provocador en els continguts,  
capaç de generar relats i debats,  
i obert a audiències diverses

Repte 7: 
 
El MACBA Digital

Repte 3: 
 
 Excel·lència en la recerca i la divulgació  
del coneixement

Repte 8: 
 
 Millora organitzativa i millora  
de l’estabilitat pressupostària
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6 7Objectius
1. Situar la Col·lecció a l’eix de l’estratègia  
de posicionament del museu en el marc  
dels museus d’art contemporani i augmentar-ne  
la visualització i el seu coneixement públic en l’àmbit 
nacional i internacional.
 
•  Construir un relat sòlid sobre l’art 

contemporani a Catalunya i a Europa, capaç  
de posicionar el museu.

•  Disposar d’un nou espai més ampli i central  
en el museu per exposar-hi la Col·lecció.

• Fomentar i diversificar els mitjans per treballar  
i donar a conèixer la Col·lecció del museu.

2. Enfortir la Col·lecció mitjançant noves  
adquisicions que aportin valor als principals eixos 
narratius del museu. 

• Portar la Col·lecció a una nova fase construïda  
sobre els èxits del passat, però assegurant-ne  
una permanència perllongada, en col·laboració  
amb la Fundació. 

• Construir una narrativa sòlida al voltant  
de la dècada dels noranta.

• Intensificar el suport a la creació actual,  
amb la producció d’obra pròpia i diferents formats.

3. Millora continuada de la gestió de col·leccions.

• Racionalitzar i simplificar la Col·lecció reconsiderant 
les polítiques de préstecs de llarga durada i frenar el 
drenatge de recursos que generen.

• Catalogació completa de la Col·lecció.
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Una Col·lecció que posiciona el museu
i guanya més protagonisme dins la seva 
proposta expositiva

 La Col·lecció afronta, aquests propers anys, un dels reptes 
estratègics sobre el qual se sustenta bona part de la visió del MACBA: 
un MACBA «més museu»; un MACBA més accessible i obert a una 
diversitat d’audiències; un MACBA que reforça la seva identitat.

El MACBA proposa una profunda revisió del seu posicionament 
amb un nou plantejament de la Col·lecció més ampli i accesible, 
que fa necessari ocupar més espai dins del museu i definir una nova 
política d’exhibició «intermediària» que combini permanència  
i temporatitat.

El repte, en aquest sentit, és ambiciós i múltiple: d’una banda, es 
pensa en un model de rotació continuada, que faciliti construir i 
consolidar una programació al voltant de la Col·lecció i, de l’altra, es 
trasllada la Col·lecció a un espai més ampli i central dins del museu, 
cosa que reforça el seu paper en la creació del relat que emet el 
museu sobre l’art contemporani.

En paral·lel, durant aquests anys, s’intensificarà la recerca  
que es fa sobre la Col·lecció i s’ampliaran les línies d’investigació 
–que més endavant es detallen–, donant més pes al paper de la 
recerca del museu. Es treballa, alhora, per enfortir la seva política 
d’adquisicions. És important seguir treballant amb la Fundació per 
tal de reforçar els principals eixos narratius de la Col·lecció.

Repte 1: Una Col·lecció més 
accessible i reforçada

El museu opta  
per un nou model
que li permeti 
reforçar el paper 
de la Col·lecció 
fent-la més accessible
i més coneguda 
entre els públics.
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Al llarg de la seva trajectòria, el MACBA s’ha convertit en una 
institució permeable oberta a moviments, tendències i debats 
sobre l’art i la contemporaneïtat. El museu ha sabut implicar-se i 
treballar amb el sector artístic i cultural del país i ha estat capaç 
de construir imaginaris compartits fins a esdevenir un espai de 
producció i creació de continguts com no ho és, segurament, cap 
altre museu a Catalunya. 

Els propers anys han de ser intensos en programació, debats, 
nous formats i continguts que garanteixin la solidesa de les línies 
temàtiques clau del museu. 

El MACBA defineix un programa d’exposicions ambiciós alineat amb 
la nova estratègia de centralitat narrativa situada als anys noranta 
i reforça també el seu programa educatiu, fet que li permetrà obrir 
encara més la seva capacitat de diàleg amb el present i amb els 
públics del museu, i també amb el seu entorn més proper.

Repte 2: Un museu provocador  
en els continguts, capaç  
de generar relats i debats,  
i obert a audiències diverses 

El MACBA es concep com un espai 
d’interrelacions, un espai de debat, creació i 
significació molt potent.

2. Construcció d’una programació ambiciosa,  
per a una diversitat de públics i audiències i d’acord 
amb les línies temàtiques del museu.

• Traslladar la centralitat de la narrativa de les 
exposicions temporals als anys noranta.

• Innovar en el llenguatge expositiu, qüestionant 
l’exposició com a principal forma de contacte  
amb les audiències.

• Generar un marc de treball on es puguin assajar 
nous formats d’activitats, més enllà de les 
pràctiques convencionals.

• Reforçar la programació fora del museu.
• Reforçar el paper de l’experimentació i la participació 

com a pràctiques habituals en el museu. 
• Treballar en la consolidació d’un ecosistema de les 

arts en viu a la ciutat que reflexioni sobre la pròpia 
pràctica performativa.

1. Reforç del marc discursiu del museu amb l’ampliació 
de les seves línies temàtiques clau.  

• Continuar i reforçar les línies de treball  
actual del museu:

 -  La tensió entre l’informalisme i el constructivisme.
 - El qüestionament de l’autonomia de l’art. 
 -  La crítica de la imatge el pas d’un sistema 

pur de representació a la visió des dels mèdia. 
 -  La participació de l’art en els moviments 

socials a partir de la dècada de 1960.
 -  L’audiència com a activadora del paper 

estètic, simbòlic i polític de l’obra d’art. 
 -  L’interès per les narratives oblidades  

per la historiografia de l’art. 
 -  La concepció de l’art com una pràctica rizomàtica. 

Objectius

• Ampliar, amb tres línies noves, les línies 
d’investigació del museu:

 -  L’anàlisi crítica del pas traumàtic del capitalisme 
modern al postcapitalisme contemporani. 

 -  Pensar amb el cos –performance i performativitat. 
 -  La relació entre les arts visuals i la cultura popular, 

especialment la música. 

3. Donar la màxima prioritat a l’educació, comparable 
a altres esferes de treball del museu, com les 
exposicions temporals i la Col·lecció.

• Treballar l’educació com un espai discursiu 
propi, un projecte emancipatori que tingui com a 
objectiu generar coneixement. 

• Formar part de la innovació educativa  
i influir-hi activament a través de l’experiència amb 
l’art i de la implicació de la comunitat artística a 
tots els nivells. 

• Generar processos d’educació comunitària 
treballant per anelles geogràfiques concèntriques, 
començant pel Raval, Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana i Catalunya, i traçar amb totes elles 
estratègies de comunitat d’usuaris i agència.

• Obrir espais per a la investigació.
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10 11Repte 3: Excel·lència  
en la recerca i la divulgació  
del coneixement

El museu reforça les seves tres principals àrees de recerca:  
l’Àrea Curatorial, dedicada a l’estudi del fons de la Col·lecció;  
el Centre d’Estudis i Documentació (CED); i el Programa d’Estudis 
Independents (PEI), vinculat a l’Àrea de Programes.

Pel que fa a la tasca curatorial, es promourà amb força la recerca 
actual entorn del fons de la Col·lecció, ampliant-ne l’activitat, les línies 
de treball i impulsant-ne la difusió a través de noves publicacions. Es 
reforçarà la recerca d’acord amb les línies temàtiques clau del museu 
i s’ampliaran les publicacions sobre la Col·lecció.

El Centre d’Estudis i Documentació (CED) és un dels elements 
bàsics del model MACBA. Avui és reconegut per la seva rigorosa 
tasca en la recerca i la difusió del pensament i per la seva aportació 
en la construcció de lectures sobre l’art contemporani. Durant 
aquesta nova etapa, se seguirà reforçant el paper del CED i els seus 
programes connectant-los, amb més intensitat, amb les Universitats 
i els centres d’investigació i documentació d’àmbit local, nacional 
i internacional i fomentant la transversalitat de les seves activitats 
amb totes les àrees del museu. 

En referència al Programa d’ Estudis Independent (PEI), que forma 
part de l’activitat vinculada als Programes, es treballa per avançar i 
crear un projecte amb noves línies d’acció. Aquest 2017 el programa 
ha incorporat un nou àmbit de treball, en el qual s’aborda la crisi 
civilitzatòria i el col·lapse ecològic, que dona impuls al «PEI Obert», un 
programa d’activitats del museu que es proposa difondre i compartir 
el coneixement generat pel programa. Per a aquesta nova etapa, es 
vol un PEI més vinculat al museu, que sigui capaç de retroalimentar 
els seus continguts d’una manera més intensa.

El MACBA fa una aposta clara per potenciar 
el seu paper com a espai per a la generació i 
difusió de coneixement.

1. Potenciar el paper del museu com a espai  
de generació de coneixement.

• Promoure la recerca al voltant de la Col·lecció.
• Reforçar el vincle entre les línies de creixement de 

la Col·lecció i les línies temàtiques del museu.
• Reforçar el treball de publicacions sobre la recerca 

que es fa de la Col·lecció i ampliar-ne els formats.
• Posar les bases per desenvolupar un programa 

acadèmic d’excel·lència i rigor, que aposti per la 
recerca i l’especulació creativa.

• Més vinculació i interrelació entre el CED, l’Àrea  
de Programes i l’Àrea Curatorial, tant en 
continguts com en metodologies, com a font de 
coneixement compartit.

2. Compartir els resultats de la recerca a través d’una 
política de publicacions i altres formats i activitats 
relacionades, transferint coneixement a la societat.

• Promoure un departament de publicacions  
més desenvolupat i capaç de donar servei 
i continguts a totes les àrees que generen 
coneixement dins el museu.

• Innovar en el disseny i en l’experimentació editorial 
a través de les publicacions pròpies.

3. Actualitzar el concepte d’arxiu d’acord amb la 
realitat contemporània i el nou relat del museu, en el 
context de l’evolució tecnològica. 

• Activar i donar visibilitat als continguts de l’Arxiu, 
en el marc del rol del CED, com a font clau 
d’impuls de la recerca.

• Desenvolupar un programa d’activitats de difusió 
de la recerca i els fons de l’Arxiu.

Objectius
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El nou Pla d’usos es planteja, avui, com la millor via i solució per 
resoldre els dèficits de superfície pública i expositiva del MACBA 
i com una gran oportunitat per repensar els espais amb criteris 
d’eficiència organitzativa i de sostenibilitat.

El nou escenari permet visualitzar una nova centralitat cultural 
al bell mig del Raval, en la qual el MACBA pot aconseguir 
una rellevància fins ara poc imaginada i que engloba tots els 
equipaments del seu entorn: el MACBA i el CCCB com a 
equipaments culturals capdavanters, i el campus de les facultats de 
la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.

En aquest nou context, la plaça del Àngels es converteix en el 
centre de gravetat de l’activitat del museu: esdevé un espai més del 
museu, on es poden dur a terme diverses programacions en obert.

Edifici Meier:

L’edifici Meier es concep com un espai d’ús eminentment públic on 
s’han de desenvolupar tots els continguts i l’activitat central. L’edifici 
Meier reconverteix el 50% del seu espai actual d’oficines per 
destinar-lo a ús públic. Es preveu que l’exposició permanent ocupi 
2.000 m2 de superficie.

Capella i Convent dels Àngels:

Tota l’activitat administrativa que es fa actualment a l’edifici Meier 
passarà a l’edifici del Convent dels Àngels. La Capella seguirà 
essent un espai polivalent que acollirà activitats i exposicions de 
petit format i altres programacions.

Capella de la Misericòrdia  
i connectivitats entre edificis:

La Capella de la Misericòrdia es rehabilitarà per a exposicions 
temporals i usos polivalents, cosa que permetrà guanyar 2.000 m2 
de superfície expositiva. L’adequació d’aquest espai permetrà seguir 
innovant en noves modalitats museogràfiques, camp en què el 
museu i Barcelona sempre han estat capdavanters.
 
En paral·lel al Pla d’usos, s’encara la revisió i definició dels serveis 
del museu i una nova estratègia focalitzada en la satisfacció dels 
visitants. Així, al projecte de reordenació, noves circulacions i usos 
dels espais, s’hi suma una extensa reflexió enfocada a la millora 
de l’experiència del visitant, amb el propòsit de superar molts dels 
dèficits que té avui el museu.

Repte 4: Reordenació i millora 
dels espais i serveis del museu 

L’edifici Meier 
reconverteix 
el 50% del seu 
espai actual d’oficines 
per destinar-lo 
a ús públic.

Un museu que projecta en el pla d’usos la visió 
del MACBA del futur. 

2. Millorar la qualitat de la visita a través d’uns espais i 
serveis de qualitat, adaptats i propers. 

• Definir i implementar un nou Pla de millora de 
serveis i accessibilitat del museu.

3. Generar sinergies de col·laboració  
i proximitat amb el barri.

• Vincular l’ampliació i els usos dels nous espais del 
MACBA amb el treball de proximitat amb els veïns 
i veïnes del barri.

• El museu, espai d’acollida i activitats per al barri.

1. Desenvolupar els espais cedits al MACBA per 
garantir el nou posicionament del museu i millorar la 
seva integració física, cultural i social al barri del Raval 
i a la ciutat.

• Repensar els espais del museu, amb una 
redefinició d’usos, de connectivitats i de visibilitat 
del perímetre de la plaça dels Àngels. 

• Disposar d’un espai més ampli, central i fix per 
exposar-hi la Col·lecció permanent. 

• Rehabilitar la Capella de la Misericòrdia com a 
espai expositiu.

• Reordenar els usos dels edificis per garantir el 
projecte i millorar-ne l’eficiència organitzativa, de 
conservació i de gestió.

Objectius
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14 15Pla d´usos
Entorn cultural / campus Raval

• Universitat Ramon Llull
• Universitat de Barcelona
• CCCB
• MACBA

• Diputació de Barcelona
• Districte de Ciutat Vella / 

Regidoria
• Pati dels Tarongers

Diputació

Pati
Tarongers

Regidoria

UBCCCB

Universitat 
Ramon Llull

MACBA

Edificis que actualment  
conformen el MACBA

• Capella dels Àngels
• Convent dels Àngels
•  Centre d´Estudis  

i Documentació

• Edifici Meier
• Capella de la Misericòrdia

Capella dels Àngels
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16 17Convent dels Àngels

Centre d´Estudis i Documentació

Edifici Meier

Capella de la Misericòrdia

Superfície i usos dels edificis que 
actualment conformen el MACBA

EDIFICI ÚS ACTUAL

1. Capella dels Àngels = 723m2
Espai polivalent / expositiu 482 m2

Altres 241 m2

2. Convent dels Àngels = 1.973 m2
Espai polivalent / expositiu 718 m2

Oficines 423 m2

3. CED = 2.733 m2

Recepció / Coworking 235 m2

Oficines 130 m2

Altres 2.368 m2

4. Edifici Meier = 14.306 m2 Espai expositiu 4.100 m2

5. C. Misericòrdia = 3.330 / 2.300 m2
Espai expositiu Fora ús

Altres Fora ús
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18 19Fases d’intervenció

Fase 4
Fase 1A

NOUS USOS

NOUS USOS INTERIORS

REURBANITZACIÓ I NOUS ACCESSOS

NOU ACCÉSCAFETERIA RESTAURANT

LLIBRERIA
BOTIGA

Fase 1A: Botiga/Recepció
Fase 1B: Cafetería
Fase 2: Rehabilitació Capella Misericòrdia

Fase
2

Fase 1B
Fase

2

Fase 3

Fase 2
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20 21Fase 1 A

Tasques realitzades
 
• Nova ubicació per a la Llibreria / Botiga
•  Nou accés que permet tenir visió completa de l´atri 

des de l´entrada del museu

Estat previ

Nou accés

Llibreria / Botiga
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22 23Fase 1 B
Proposta render del projecte de la cafeteria

 Obertura 2018
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24 25Fase 2
Proposta render de la reforma de l´Església 
de la Misericòrdia

Nou espai expositiu

Estat actual Capella Misericòrdia

Reforma Església de la Misericòrdia
R

ep
te

s 
es

tr
at

èg
ic

s



26 27Superfície i noves  
propostes d’usos dels edificis 
que actualment conformen  
el MACBA

1
MEIER= 14.306 m2

Expositiu= 4.100 m2 
Oficines= 1.475 m2 
Altres= 8.731 m2

2
C. MISERICÓRDIA= 3.330  / 2.300 m2
Expositiu= 1.900 / 1.400 m2 
Altres= 1.430 / 900 m2

3
C. ÀNGELS= 723 m2
Espai Polivalent / Expositiu= 482 m2

Altres= 241 m2

4
CED= 2.733 m2
Recepció / Coworking= 235 m2

Oficines= 130 m2

Altres= 2.368 m2

5
CONVENT= 1.973 m2
Espai Polivalent / Expositiu= 718 m2 
Oficines= 423 m2

Altres= 832 m2

1

2

4

5

3

R
ep

te
s 

es
tr

at
èg

ic
s



28 29

1. Edifici Meier 2. Església Misericòrdia

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

1 2

3

4

5

Espai expositiu
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3. Capella dels Àngels

4. Convent dels Àngels 5. Centre d’Estudis i Documentació

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

1 2

3

4

5

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA
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Estat actualPropostes millora continuïtat urbana

Circulació i composició  
actual del MACBA
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Circulació i composicions 
futures del MACBA

Instal·lació Cafeteria Meier

Rehabilitació Capella de la Misericòrdia i Museografia

Senyalització Convent Enderroc cub

Ampliació espai públic meier
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36 37Circulació i composicions 
futures del MACBA
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El Raval i Barcelona

El MACBA és un museu amb una clara vocació d’obertura i relació 
amb els seu entorn. Avui, i amb voluntat totalment propositiva, el 
MACBA té el repte de redissenyar la seva estratègia de relació amb el 
seu entorn social, especialmente el Raval. I ho fa des de la complicitat 
i el treball compartit amb les institucions i els diversos actors socials 
de la ciutat, i abordant noves metodologies que li permetin acostar-se 
a les diferents realitats i problemàtiques socials. 

El MACBA, la comunitat artística  
i el sector de la cultura

El MACBA ha volgut tenir sempre un paper actiu dins el sector 
cultural i artístic de la ciutat. En aquesta nova etapa, se seguirà 
treballant intensament amb artistes i creadors mitjançant 
encàrrecs de realització d’obra a través de les exposicions 
temporals i la compra directa per a la seva col·lecció.

També és important que, en els propers anys, els creadors 
participin d’una manera més activa en la construcció del projecte 
del museu i que es reforci el treball amb el sector de les arts 
escèniques, la música, la literatura, etc, així com activar un diàleg 
constant amb les organitzacions i xarxes de les arts visuals amb 
base a la ciutat i a la resta de Catalunya.

El MACBA i el sistema d’art contemporani  
de Catalunya

El museu pot contribuir amb més decisió a la vertebració del 
sistema d’art contemporani de Catalunya. El MACBA ha de treballar 
intensament per esdevenir un veritable agent vertebrador del 
sistema de centres i xarxes del país, per convertir-se en un espai de 
confluència i també de suport. En aquest sentit, el MACBA definirà 
una carta de serveis per oferir en aquest sector.

El context nacional i internacional

El MACBA ha assolit un gran reconeixement internacional fruit d’un 
treball d’excel·lència i d’una tasca de relacions institucionals intensa 
i de molta qualitat.

El museu ha de continuar la projecció internacional duta a terme 
les darreres dècades i fins avui. Durant els propers anys, se 
seguirà treballant en l’eix Catalunya – Europa i l’Amèrica del Nord 
i Llatinoamèrica, i s’intensificaran les relacions amb la conca 
mediterrània i el món àrab.

Repte 5: Un museu amb forts 
vincles amb el seu entorn
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1. Augmentar la porositat i el compromís del museu 
amb el seu entorn proper: el Raval, Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana.

• Esdevenir espai actor principal en el treball 
comunitari de l’entorn més immediat. 

• Teixir una xarxa de relacions sòlides amb els 
principals agents d’acció i transformació social del 
barri i la ciutat.

2. Articular una comunitat de col·laboració  
amb el sector de la creació i el pensament. 

• Mantenir el compromís explícit   
amb la creació actual.

• Continuar essent un agent actiu en la producció 
d’obres d’art, tant a través de les exposicions 
temporals com de l’encàrrec de produccions 
artístiques de manera directa. 

• Fomentar un marc que posi en valor, a nivell social 
i cultural, el col·leccionisme privat com una forma 
d’enfortir la producció artística. 

• Intensificar les relacions del museu amb les 
institucions museístiques locals, les universitats 
i les principals organitzacions culturals en l’àmbit 
de les arts escèniques i la música. 

• Activar un diàleg amb les organitzacions i 
iniciatives en el camp de les arts visuals amb base 
a Barcelona i la resta de Catalunya.

• En l’àmbit pedagògic, s’establiran relacions 
flexibles i duradores amb els agents que formen 
part dels processos educatius amb la finalitat 
de generar nous espais de treball i projectes 
conjunts.

Objectius
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4. Consolidar el MACBA en l’àmbit estatal i 
internacional, enfortint les col·laboracions amb altres 
centres de prestigi reconegut. 

• Seguir essent referència internacional a través de 
la generació de coneixement i criteri mitjançant la 
recerca artística. 

• Participar en xarxes col·laboratives que permetin 
que la realitat del MACBA sigui compartida 
amb altres institucions i contextos europeus i 
llatinoamericans. 

• Intensificar el treball amb les xarxes existents  
com CIMAM o L’Internationale.

• Promoure la creació d’una xarxa  
amb institucions d’Amèrica Llatina tot buscant 
 el suport financer necessari.

• Intensificar les coproduccions, les itineràncies 
d’exposicions i activitats.

3. Convertir-se en un museu dinamitzador del sistema 
de centres d’art contemporani a Catalunya.

• Liderar a Catalunya la promoció internacional en 
l’àmbit de l’art contemporani. 

• Participar en la vertebració del sistema d’art 
contemporani del país. Treballar de manera 
coordinada amb la xarxa de museus d’art de 
Catalunya i amb els diferents centres que 
conformen el sistema d’art contemporani del país 
per tal de vertebrar aquest sector i crear una xarxa 
de col·laboració entre els diversos centres. En 
aquest sentit, es definirà una carta de serveis per 
oferir a aquests centres.
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L’ Àrea de Comunicació ha de revisar aspectes tan importants 
com són el posicionament del museu, les estratègies d’acostament 
als públics i les audiències, i un nou programa d’atenció i 
acompanyament a la visita que reforci i concreti aspectes 
fonamentals del Pla d’usos i serveis del museu.

És fonamental que la comunicació en aquesta nova etapa assumeixi 
dos gran objectius: d’una banda, ha de poder intensificar la seva 
tasca d’«explicar» el museu a través de les accions de comunicació 
que acompanyen cadascuna de les activitats que es duen a 
terme, i contribuir així a fer un MACBA més accessible, obert i 
entenedor; de l’altra, ha de participar activament en la construcció 
i la consolidació de les relacions del museu amb el seu entorn, 
aportant coneixement i establint estratègies de comunicació 
bidireccional amb els públics.

Es vol una Àrea de Comunicació reforçada que pugui treballar de 
manera molt més coordinada amb totes les àrees de programació i 
amb aquelles que, per la seva activitat, tenen relació amb diferents 
grups d’interès del museu.

L’ Àrea de Comunicació té l’encàrrec de desenvolupar un nou 
programa d’atenció al visitant i de millora de l’experiència de la 
visita dins del Pla d’usos i serveis del museu. També ha de resoldre 
una nova estratègia d’identitat que acompanyi el «nou MACBA» 
resultant de la integració definitiva dels seus edificis.

Repte 6: Una comunicació 
que dona resposta a la identitat 
del museu, a les necessitats 
del programa i als seus públics 
i audiències

La comunicació del museu ha d’acompanyar 
tots els canvis i objectius que es proposen 
per als pròxims anys.
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Objectius

2. Impulsar noves estratègies per augmentar les 
audiències i fidelitzar els públics del museu. 

• Crear un programa de desenvolupament 
d’audiències

• Nous programes per a noves audiències, 
presencials i online.

• Nous programes de fidelització de públics. 
• Sistematització de procediments  

d’anàlisi i valoració de l’experiència  
i satisfacció dels visitants.

• Augment del nombre d’Amics del museu  
i promoció de les relacions.

• Nou Programa de millora de l’experiència  
del visitant.

3. Reforçar la comunicació bidireccional del museu 
amb els públics i l’adaptació dels missatges i els canals 
de comunicació.

• Augment del diàleg amb els públics a través  
de les TIC i les xarxes socials.

• Foment de la comunicació de proximitat  
a través de noves accions.

• Adaptació dels materials de comunicació 
incorporant-hi tecnologies i dedicant recursos  
a la visita adaptada al museu.

1. Reposicionar la identitat i la imatge ciutadana 
del MACBA per aconseguir que la ciutadania de 
Barcelona senti el MACBA com a propi i incrementar 
la notorietat del museu.

• Construir la identitat a través dels valors pels 
quals vol ser reconegut.

• Impulsar noves campanyes de comunicació 
corporativa del museu. 
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El MACBA Digital es considera una de les grans oportunitats 
estratègiques que han de contribuir significativament a l’ampliació 
de la capacitat de difusió i de creixement en continguts i serveis 
del museu, d’incidir i d’arribar a audiències més extenses i 
diversificades, i és part d’una transformació necessària que ha 
de permetre la implantació progressiva d’un model de gestió més 
sostenible i eficient. 

El MACBA Digital es planteja les següents grans línies d’actuació:

• El reforç dels programes i els continguts digitals del museu, 
a fi d’aconseguir una programació i unes propostes culturals 
digitals potents, capaces d’arribar i fer accessible els 
continguts a audiències més àmplies.

• La implantació d’una nova plataforma d’e-administració més 
àgil, capaç d’integrar tots els sistemes i processos i adaptada 
a una governança socialment responsable del museu. El 
museu definirà una primera etapa d’implantació per als 
propers quatre anys.

• La revisió i la integració de totes les plataformes de gestió 
i d’intel·ligència de mercat actuals per tal d’assolir més 
eficiència i optimització del Big Data.

• La creació de nous serveis en digital. El museu no pot ser aliè 
a noves oportunitats com ara les apps, l’e-commerce, etc.

• La digitalització del fons de l’Arxiu i la Col·lecció. És important 
que aquests propers anys es millorin els processos i la 
tecnologia per tal de fer accessibles al 100 % els fons del 
museu. Un MACBA més accessible és també,  
en conseqüència, un MACBA que es preocupa per 
l’accessibilitat al coneixement que genera i «emmagatzema».

Repte 7: El MACBA Digital

Cal intensificar la transformació digital  
del museu des d’una visió global i completa.
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Objectius

2. Desenvolupar nous serveis i projectes  
que augmentin la diversificació i promoguin  
noves oportunitats.

• Noves propostes en formats digitals.
• Nous serveis per a la visita.

3. Millorar els processos de gestió i treball a través  
de la implantació de nous sistemes administratius  
i de gestió integrada.

• Implementar l’e-administració.
• Integració de les plataformes de gestió del museu.
• Magatzem digital.
• Actualització tecnològica: afrontar  

l’obsolescència i la renovació tecnològica dels 
actuals equips i processos.

1. Crear continguts i propostes digitals potents  
que converteixin el MACBA Digital en un dels 
elements importants de la proposta cultural  
del museu i de l’estratègia de difusió i ampliació  
de les seves audiències.

• Nous continguts i projectes digitals. 
• Nova plataforma web revisada i millorada.
• Nova etapa per al Repositori Digital del museu.
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El MACBA ha viscut un creixement progressiu de la seva 
estructura en paral·lel al creixement del museu, sense que s’hagi 
abordat una adaptació i ajustament del seu model organitzatiu. Avui 
cal adequar-lo a la visió del museu que es vol i, per tant, cal endegar 
tot un procés de canvi i reestructuració organitzativa.

En paral·lel, és important que el Pla de recursos humans 
consolidi els equips del museu i s’hi incorporin programes de 
desenvolupament de les persones per tal d’impulsar canvis 
significatius dins de l’organització. Un nou model organitzatiu i de 
gestió ha de facilitar no només que els equips puguin desenvolupar 
en millors condicions la seva feina, sinó també que les persones 
puguin créixer a nivell professional dins el museu.

D’altra banda, el MACBA dels propers anys és un museu que 
persegueix una nova estabilitat pressupostària amb un creixement 
dels ingressos externs i dels ingressos propis. El reposicionament 
del museu és una clara aposta per aconseguir un augment de la 
seva capacitat de generar recursos mitjançant les seves principals 
línies d’ingressos, com són la venda d’entrades, el patrocini i el 
mecenatge, els serveis complementaris (la nova cafeteria, la nova 
botiga) i els lloguers, que en un museu amb molta més superfície 
d’ús públic es preveu que seran més elevats.

La nova política al voltant de la Col·lecció es pensa i, alhora, respon 
a criteris de sostenibilitat econòmica. Reposicionar el museu al 
voltant de la seva programació estable significa que pot millorar 
la seva capacitat de generar ingressos de manera sostinguda, 
amb una inversió fixa i sense dependre en excés de l’èxit de la 
programació d’exposicions temporals que, tot i que continuarà sent 
de primera línia, exigeix un esforç d’inversió constant. El museu 
del futur confia en un increment de les aportacions públiques 
mantenint la seva responsabilitat d’aconseguir un increment dels 
recursos propis.

Repte 8: Millora organitzativa 
i millora de l’estabilitat 
pressupostària

R
ep

te
s 

es
tr

at
èg

ic
s

Objectius

2. Augmentar l’eficiència organitzativa,  
de gestió i la sostenibilitat.

• Revisió de l’estructura organitzativa d’acord amb la 
visió de futur del museu.

• Millora progressiva del treball per projectes, més 
transversal, a tota l’organització.

• Simplificació dels processos interns de gestió, 
amb tendència a una organització menys 
burocratitzada i sostenible.

• Optimització de recursos.

3. Desenvolupar i consolidar els recursos humans del 
museu i augmentar la implicació i el compromís dels 
treballadors del MACBA.

• Implementació d’un nou Pla de recursos humans. 
• Implementació de mesures de millora de la 

comunicació interna: Intranet i programa d’accions.
• Plans de formació.

1. Implementar mesures d’estabilitat  
pressupostària i millorar la capacitat econòmica 
necessària, a través d’un increment continuat dels 
recursos externs i els recursos propis.

• Evolucionar d’una manera progressiva en el 
període 2017-2020 cap a la capacitat econòmica 
que el MACBA tenia durant els anys 2007-2008.

• Equilibrar la inversió entre la programació 
estable, la Col·lecció i la programació temporal 
d’exposicions, com a part de l’estratègia de 
sostenibilitat econòmica del museu.

• Generar nous serveis i línies de desenvolupament 
en l’àmbit digital.



48 49

El MACBA treballa en la definició d’un Programa de 
responsabilitat social ampli, que li permeti avançar en la seva 
gestió i governança sota criteris de responsabilitat i transparència. 
El museu en proposa el desenvolupament en quatre grans eixos: 
transparència, participació, compromís social i sostenibilitat 
mediambiental, i avalua la situació amb els seus grups d’interès 
amb la voluntat d’establir noves relacions que li permetin avançar 
cap a una governança més plural i oberta.

El museu aposta per implantar progressivament un model més 
transparent en la gestió, que impliqui funcionar sota paràmetres 
de millor autocontrol i donar impuls a la participació com a eina 
de governança que el connecti amb el seu entorn i la societat. Un 
museu amb més compromís social i amb més compromís amb 
l’entorn és un museu més eficaç en l’acompliment de la seva missió 
i més capaç de ser sostenible.

En referència a la seva governança, el MACBA vol fer un avenç 
significatiu introduint mesures que li permetin establir relacions 
duradores i enriquidores amb el seu entorn i el conjunt dels seus 
grups d’interès. El MACBA del segle XXI es construeix, també, 
amb l’obertura a nous sistemes de participació que facilitin la seva 
capacitat d’implicació i d’incidència social i cultural. 

Avui es treballa en la creació de Taules de treball permanents amb els 
principals grups d’interès i en la creació del Consell Social del museu: 
un consell que és propositiu i que té per missió aportar noves veus 
plurals a les decisions que pren el museu, a fi de transformar-lo en 
una institució més propera i socialment responsable.

D’altra banda, està previst que durant els propers dos anys es 
defineixi el Codi ètic del museu, el Codi d’igualtat d’oportunitats i 
gènere i s’impulsin canvis adreçats a la sostenibilitat ambiental i a la 
reenginyeria de processos amb una clara finalitat d’eficiència i estalvi. 

Finalment, i pel que fa a la relació amb les diferents administracions 
que componen el consorci, se seguirà treballant per assolir 
l’estabilitat i la implicació necessàries per al bon govern del museu 
i s’aposta per fomentar i ampliar la col·laboració amb la seva 
Fundació. 

La Fundació seguirà essent fonamental en l’adquisició d’obres per 
a la Col·lecció, però participarà també en projectes de patrocini i 
mecenatge, tan necessaris per al museu.

Repte 9: Responsabilitat social  
i avenç en la governança
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Objectius

2. Reforçar la col·laboració amb la Fundació  
en aspectes de política de compres i projectes  
de patrocini i mecenatge.

• Redacció del Pla de patrocini  
i mecenatge del museu.

3. Creació i desenvolupament d’un Programa  
de responsabilitat social del museu.

• Implantació de mesures de responsabilitat  
social i transparència.

• Implantació de mesures de gestió  
mediambiental i sostenibilitat.

1. Tendir cap a una governança plural i oberta. 

• Creació de les Taules de treball  
amb els principals grups d’interès. 

• Creació del Consell Social del museu.
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Marc financer: 
creixement 
com a museu

Principals hipòtesis 

Ampliació dels espais expositius amb la rehabilitació de la Capella 
de la Misericòrdia situada al carrer de Montalegre i reordenació dels 
espais del museu.

 Realització del projecte de rehabilitació entre els exercicis 2018 i 2022. 
  
Obertura al públic del nou espai expositiu el 2022

Ampliació dels m2 dedicats a la Col·lecció del MACBA. 

Sanejament del museu durant els primers quatre anys (2018-2021): 
homologació dels contractes de personal, projecte de valoració dels 
llocs de treball, inclusió de clàusules socials a la contractació externa, 
ordenació dels contractes d’empreses de serveis, entre d’altres.

Manteniment de les aportacions públiques ordinàries  
seguint la línia actual.

Realització d’accions per apropar el públic local: increment d’horaris 
i espais de gratuïtat de visita al museu.

Revisió del preu de l’entrada el 2019 i el 2023.

El model econòmic que es planteja ha sorgit, 
d’una banda, de la consideració dels diferents 
requeriments museològics que s’han anat explicant 
al llarg d’aquest document, i que proposen un 
reequilibri entre la política d’exposicions temporals 
i la necessitat de posar en valor la Col·lecció del 
museu; i d’altra banda, de la configuració d’un model 
de museu que pugui créixer de manera  sostenible 
en el temps i que posicioni clarament el MACBA dins 
del món dels museus d’art contemporani.  

 La concreció pressupostària que genera aquest model de treball 
es defineix per un pla d’inversions que s’aprova conjuntament amb 
el pla estratègic i amb els corresponents contractes programa que 
precisaran els pressupostos anuals necessaris per implementar els 
reptes i objectius descrits a l’Estratègia MACBA 2022.

A partir d’aquestes premisses, es proposa un escenari de futur 
que respon als reptes formulats per l’Estratègia 2022 i que permet 
l’assoliment dels reptes i objectius establerts.
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Fase Projecte Detall Estimacions Pressupost Pressupost+IVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
G F M A MG J JL A S O N D G F M A MG J JL A S O N D G F M A MG J JL A S O N D G F M A MG J JL A S O N D G F M A MG J JL A S O N D G F M A MG J JL A S O N D

1B
Instal·lació 
Cafeteria 

Meier

Proj execució i tramitació llicències 14.876,03 €

394.214,87 € 476.999,99 €

 

Tramitació Concurs obra 379.338,84 €

Espais alternatius i trasllats

Obra

Equipament i posada en marxa - 107.438,00 €

2

Rehabilitació 
capella 

de la misericòrdia 
i museografia

PERI 18000 €

8.354.992,69 € 10.026.787,50 €

Concurs avanç proj.

Expo. Projectes 25000 €

Proj. Basic i execució 474581,24 €

Concurs obra fase 1 2.627.100,00 €

Obra

Dir obra fase 1 197.032,50 €

Taxes fase 1 157.626,00 €

Concurs obra fase 2 3.940.650,00 €

Obra

Dir obra fase 2 295.548,74 €

Taxes fase 2 236.439,00 €

Total obra 6.567.750 €

Total taxes 394.065 €

Realització obra

Total hon. Direcció 492.581,24 €

Museografia

Instal·lació expo. 383015,21 €

Primera expo

Oficines 
al convent

Proj. Execució 14876,03 €

275.206,60 € 332.999,99 €
Concurs obra

Obra 260330,57 €

Trasllat

3
Senyalització 

Convent
Enderroc cub 

Concurs obra 181.071,75 €

195.947,78 € 237.096,81 €

 

Honoraris direcció 14.876,03 €

Obra

4 Ampliació espai 
públic meier

Projecte 14.876,03 €

302.611,56 € 366.159,99 €Obra 287.735,53 €

Trasllat

Total IVA inclòs 11.440.044,28 € 498.779,99 € 604.493,30 € 3.574.826,32 € 5.362.239,48 € 936.256,79 € 463.448,40 €
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Col·lecció

- Nombre de peces de la Col·lecció
- Nombre de noves adquisicions 
- Nombre d’obres cedides en préstec
- % Col·lecció accessible digitalment
- % Fons digitalitzats
- Investigadors programa «Suport investigació»

Visitants

- Nombre de visitants
  Exposicions
  Activitats
  Educació
- % Visitants d’entrada gratuïta
- % Públic local
- Mitjana d’edat dels visitants

Exposicions i activitats

- Nombre d’exposicions temporals
- Nombre d’itineràncies
- Nombre de coproduccions 
-  Nombre d’equipaments, fora del MACBA,  

on s’han fet activitats.
- Nombre d’usuaris Programa Educatiu
  Alumnes
  Escoles
  Professors
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Quadre 
de comandament Satisfacció del visitant

- Grau satisfacció enquesta visitants 
- Ha visitat el museu amb anterioritat
  % Locals (Catalunya)
  % Altres visitants
- % Visitants que recomanaria la visita al museu
- Nombre de queixes / felicitacions
- Nombre de dies de portes obertes

Aprenentatge i divulgació

- Nombre de publicacions 
- Nombre articles publicats 
- Nombre usuaris CED (Biblioteca i Arxiu)
- Nombre de documents al CED
- Nombre consultes fons CED

Comunicació

- Nombre visites web
- Anàlisi xarxes socials: FB / TW / Instagram
- Nombre de receptors del butlletí electrònic
- Referències a mitjans: Internet, Premsa, Ràdio, TV. 

Responsabilitat social

- Nombre entitats socials col·laboradores
- Nombre reunions amb grups d’interès (programa RSC)

Recursos

- Pressupost MACBA
- Aportacions ordinàries Administracions
- Aportacions de capital
- Ingressos propis
- Ingressos provinents dels visitants
- % Ingressos propis / Ingressos ordinaris 
- % Despeses funcionament / Despeses ordinàries
- Ràtio Pressupost ordinari / Visitants totals
- Nombre de persones contractades
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Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona

macba.cat
#macbaBCN


