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Nota de premsa 

EL MACBA A CASA 
 

#MUSEUSACASA      #COMPARTIMCULTURA 
 

 
foto: MACBA, ©RafaelVargas 

 
Arrel del tancament del museu des del 13 de març i fins a nou avís, seguint les 
directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a part a les 
mesures de contenció del COVID-19, a dia d’avui l’equip del MACBA treballa per a fer 
arribar a tothom el #Museusacasa. 
 
Amb la clara voluntat d’emergir continguts d’interès cultural s’han iniciat una 
sèrie d’accions tant al web com a l’app gratuïta del macba i a les seves xarxes 
socials amb els continguts del seu fons susceptibles de ser difosos de manera digital.  
  

Aquí us assenyalem algunes de les iniciatives per a posar el MACBA a l’abast de 
tots els públics: 
 

• Al web: 
o Cada dia destaquem un contingut.  
o Cada setmana nova actualització dels imprescindibles. a la home-web amb 

continguts específics destacats i variats: entrevistes, recorreguts per les 
exposicions, etc. 

 
o Engeguem el "Diari de confinament" previst per emetre a web, App i XXSS. 

Cada dia una nova publicació. Aproximacions artístiques que giren entorn el 
concepte de “confinament” d’una manera àmplia; vivències de distanciament 
del món i obres que porten implícita una proposta d’acció. 

 

https://www.macba.cat/ca/diari
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o Generem nous plantejaments artístics en la secció de Recorreguts: 
▪ Al març amb especial èmfasi en les dones artistes:  

• Publicacions d’artistes que han passat pel MACBA.  
• Recorregut per obres de dones amb temàtica feminista. 

o Ràdio Web MACBA continua la seva programació habitual publicant un nou 
podcast setmanalment. 

• L' App gratuïta: enviarà notificacions diàries amb curiositats dels artistes de la 
col·lecció, alhora que permet fer un recorregut amb audio-guia, des de casa, per les 
obres destacades de les exposicions i la col·lecció. 

• El newsletter quinzenal d’activitats proposarà ara continguts disponibles online amb 
freqüència setmanal. 

• Alguns propostes interessants que el MACBA ofereix per tal de fer arribar el seu 
contingut més enllà de l’experiència presencial: 

o Publicacions descarregables: 
▪ Quaderns 

portàtils: https://www.macba.cat/ca/buscador/buscador_general_pub
licacion_linea_editorial/quaderns-portatils-
1764/tipo/publicacion?key=&page=1 

▪ Edicions electròniques de publicacions del 
museu: https://www.macba.cat/ca/publicacions-online 

o Col·lecció Fons:  Fons de documentació audiovisual és una sèrie 
documental des de la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen de la seva 
obra. https://www.youtube.com/playlist?list=PLBC9244AB40164A40 

 
o Cursos i 

seminaris: https://www.youtube.com/user/MACBAwebmaster/playlists?v
iew=50&sort=dd&shelf_id=10 

 
o Es continuarà mostrant continguts de les línies d'actuació del museu: 

#MACBAeducació, #PEIobert, #ArxiuMACBA,... 
 

 
o L'Internationale és una confederació de set museus europeus en la qual el 

MACBA participa. El seu lloc web, L’Internationale Online inclou articles 
d’investigació, projectes artístics, biblioteca i un canal de vídeo on es poden 
veure noves performances artístiques i vídeos d’art. 
www.internationaleonline.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràcies a l’avançada pel vostre interés professional. Salutacions cordials i tota la salut! 

 
MACBA Premsa: 93 481 33 56 / 93 481 47 17 / press@macba.cat 
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