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1. Introducció 

 
 

La memòria 2016 del Museu del Calçat i de la Pell és un document intern en el que es 
recullen les activitats desenvolupades per la institució així com qüestions rellevants de 
conservació, catalogació, gestió - administrativa, entre d’altres. Es tracta d’una eina de 
coneixement intern, que permet, no només, llistar les activitats, sinó que serveix com un 
instrument d’anàlisi i avaluació de la pròpia institució, fent un balanç general de l’anualitat 
acabada.  
 
En aquest sentit, i per tal d’entendre la nova presentació i funció de la Memòria Anual del 
Museu del Calçat i de la Pell, cal tenir en compte algunes qüestions que ens ajudaran en 
aquest sentit. 
 

- Durant l’any 2016 hi ha hagut canvis en el projecte de gestió del Museu. En aquest 
sentit i havent-se convocat un concurs públic per a cobrir els Serveis de Gestió i 
Direcció del Museu del Calçat i de la Pell, un nou equip director es posa al 
capdavant de la institució: Noümen Cultura Participativa. L’anterior direcció 
deixà el seu càrrec al juliol, durant el mes d’agost no hi hagué cap tècnic directiu al 
capdavant de la mateixa i al setembre, havent firmat el nou contracte de concessió 
de serveis, començà el nou equip director. L’estat de la documentació de la 
institució -mancança en la classificació, ordre i gestió d’eines administratives 
bàsiques- no ha facilitat la tasca per a realitzar aquesta memòria, la qual cosa 
possiblement provoqui buits en la informació recol·lectada.  
 

- Les dades extretes de les eines utilitzades per al registre de visitants diaris no són 
exactament les reals, degut a que fins aleshores, la institució no ha comptat amb 
una metodologia clara i fixa per a quantificar les visites rebudes. Aquest fet dificulta 
l’anàlisi, la classificació de dades i l’extracció de conclusions.  

 
- Gràcies a l’avaluació feta de l’any 2016, es poden extreure un seguit de 

conclusions respecte al funcionament de la institució que serviran per a millorar la 
conceptualització i coneixement dels visitants. 

o S’utilitzen tres termes diferents per a comptabilitzar qualsevol persona que, 
en un sentit o un altre, utilitza les instal·lacions del Museu del Calçat i de la 
Pell. 

§ Visitants: Són aquelles persones que visiten la institució amb la 
f inalitat primera i últ ima de conèixer-la: visitants lliures, 
persones que realitzen visites guiades, persones que s’apunten a les 



Museu del Calçat i de la Pell                                                                                                           

diverses activitats que realitza el Museu a la seva Seu (Quarter 
General Luque). En definitiva, respon a la històrica concepció del 
visitant de museu.  

§ Participants: Es tracta d’aquelles persones que participen de les 
activitats, exposicions i/o esdeveniments que el Museu realitza de 
portes cap a fora: visites guiades a l’exterior, visites a les 
exposicions organitzades pel Museu en un lloc  

§ Usuaris administració: Es tracta d’aquelles persones que:  
• Utilitzen els serveis que ofereixen les oficines de l’Ajuntament 

amb seu al Museu del Calçat 
• Utilitzen els espais públics del Museu per al seu propi interès 

(sigui públic o privat).  
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2. Activitat del Museu durant l 'any 2016 

 
Les activitats dutes a terme durant l'any 2016 han estat molt variades, tipològica i 
temàticament parlant. Per altra banda, cal tenir en compte que un 57,5% (front a un 
42,5% activitats pròpies museu) de les activitats realitzades al Museu del Calçat i de 
la Pell no pertanyen pròpiament a la institució, en tant i en quant aquesta només és seu 
d'aquests determinats esdeveniments. En aquest sentit, per a dur a terme una correcta 
anàlisi de l'activitat realitzada durant el 2016, es dividiran les activitats segons els seu 
origen de gestió: pròpies i externes.  
 
2.1. Activitats pròpies del Museu del Calçat i  de la Pell. 
 
Es tracta de les activitats organitzades i gestionades pel Museu del Calçat i de la Pell o en 
col·laboració amb algun altre organisme, entitat, empresa i/o associació, i realitzades a la 
seu del centre museístic. 
 
Les activitats pròpies poden dividir-se en diferents tipologies:  
 

- Visites guiades per a públic general 
 
Les visites guiades per al públic general han estat un al·licient durant tot l’any per a la 
visita en grups al Museu. Aquestes visites han estat realitzades, en molts dels casos, 
gràcies a la col·laboració de persones o investigadors (Miquel Pieras, Gabriel Pieras, per 
exemple).  
 

 
 
Durant el mes de setembre, amb una implantació directa a partir del mes de setembre, es 
va elaborar un discurs i/o guió per a realitzar les visites guiades. Aquesta informació 
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queda preparada i és utilitzada pels treballadors a nivell intern, la qual cosa ha permès un  
 
procés de formació per als mateixos. Aquest fet suposa poder augmentar la previsió 
d’acceptar visites degut a la preparació del personal per a realitzar-les.  
 

- Visites-taller per a un públic educatiu 
 
Les visites - taller també han estat elaborades a partir del mes de setembre. El nou equip 
directiu ha preparat un programa educatiu adaptat als diferents nivells curriculars (infantil, 
primària, secundària i batxiller). Aquest fet millora l’experiència de la visita al Museu, a 
partir d’una forma d’aprenentatge significatiu i converteix als alumnes i professors en 
visitants més interactius i sensorials.  
 
 

                
 
 

 
 
 

- Tallers socio-educatius (infanti ls, famil iars, intergeneracionals, etc.) 
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Els tallers socio-educatius del Museu del Calçat i de la Pell s’han succeït de manera 
intermitent durant l’any 2016, sense formar part d’una programació establerta. Els mesos 
en que s’han dut a terme (abril, maig, octubre i desembre) han suposat un augment de  
 
visitants i participants, excepte el mes d’octubre, que s’hagué de cancel·lar per manca 
d’inscripcions.  
 
Els mesos d’abril i maig es dugueren a terme els tallers intergeneracionals Memòria Viva, 
que tenien per objecte conèixer més profundament el fons del Museu mitjançant la 
participació de la comunitat i la transmissió de coneixements.  
 

 
 
Per altra banda, el taller programat per a l’octubre fou una segona edició de “Fent Camí” 
una activitat que s’emmarca dins la Tardor als Museus, organitzada per el Consell Insular 
de Mallorca. És possible que la manca d’inscripcions fos causada per dos fets en concret: 

- Repetició de la mateixa activitat de l’any 2015 
- Manca de difusió  

o La publicitat creada per part del Consell Insular fou insuficient 
(quantitativament i qualitativament parlant) i donada a conèixer amb molt 
poca antelació respecte a la data de l’activitat.  

o El facebook de l’Ajuntament d’Inca (única via de difusió en xarxa de les 
activitats del Museu) presenta una gran quantitat de publicacions, la qual 
cosa causa un excés d’informació i un silenciament d’algunes activitats.  

 
Finalment, el mes de Desembre es realitzà una activitat familiar per donar a conèixer el 
Museu, les seves activitats i aprendre a realitzar elements decoratius i regals sostenibles 
amb materials reutilitzats que formaven part del Museu i del seu entorn. Aquest taller, 
inclòs dins la programació trimestral (i amb una major difusió) tingué una gran participació, 
havent de crear una llista d’espera per a la gent sense plaça.  
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- Exposicions temporals 
 
Les exposicions temporals són un gran reclam per a la participació de la comunitat, en 
tant i en quant es donen a conèixer temàtiques que no es troben presents dins la 
institució.  
 
L’estructura i divisió de l’espai existent en el Museu del Calçat i de la Pell pot causar 
limitacions a l’hora de conceptualitzar i produir una exposició temporal. Malgrat això, i amb 
la intenció de dotar de flexibilitat per a les exposicions, des d’aquest 2016 la Sala d’Actes 
pot adaptar-se a alguns projectes expositius, i així ha estat.  
 
En aquest sentit les exposicions realitzades durant l’any 2016 a la seu del Museu del 
Calçat i de la Pell foren les següents: 
 
Espai d’exposició temporal -Passadís-: 
 

• Use zapatos. Es más cómodo. 40 anys de comunicació de Camper (1975 - 2015) 
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• Paisatges Industrials 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Sala d’actes 
 

• Mostrart. Exposició dels projectes artístics de l’IES Berenguer d’Anoia 
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Fam 0  - The family Meal 

 

 
 
 
 

• 30 anys de Dijous Bo 
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Per altra part cal esmentar l’exposició organitzada pel Museu del Calçat i de la Pell -
juntament amb AFACA- en motiu del Dijous Bo 2016, a la Fàbrica Ramis: Pas a Pas: 
disseny i sabates. Aquest punt serà tractat a l’apartat 3 (pàg. 19) amb la intenció 
d’analitzar la voluntat del Museu per obrir-se cap a la seva comunitat més properes i dur a 
terme actuacions sobre el territori, i no sols a la pròpia seu de la institució.  
 

- Conferències / Xerrades / Reunions / Projeccions 
 
La sala d’actes del Museu del Calçat i de la Pell és un lloc ideal per dur-hi a terme 
projeccions, reunions, conferències i /o xerrades. És rellevant la utilització que es fa de la 
pròpia sala, però no des del propi Museu, sinó per entitats, persones i/o grups externs. 
(veure pàgina 16). 
En aquest sentit, és un espai que s’ha de potenciar des de les activitats del propi Museu. 
Aquest any s’hi han dut a terme alguns actes organitzats des del Museu conjuntament 
amb la Regidoria de Fires i Dijous Bo.  
 

 
Reunions 
 

- Es posa en marxa el pla d’actuació per al nou projecte de museu amb la voluntat 
d’acostar-lo a la comunitat i donar veu a la mateixa, fent camí cap a la presentació 
de la temàtica anual del 2017 del Museu del Calçat i de la Pell: Dona i Indústria. 
S’organitzà la Primera Reunió de Dones Sabateres, conjuntament amb l’Associació 
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Filatèlica d’Inca qui destina el segell del Diijous Bo 2016 a dites protagonistes i 
edità un fulletó, amb article d’investigació de Miquel Pieras, amb el mateix motiu. La 
reunió serví per a la dita presentació, retre homenatge i donar veu a les 
experiències de les mateixes protagonistes.  

 
Projeccions 

 
En motiu de les Fires i del Dijous Bo 2016 s’organitzà una projecció per a tots els públics 
del reportatge realitzat el Dijous Bo de l’any 1988 i el Dijous Bo de l’any 1991 per Televisió 
d’Inca de Miquel Riutort. Aquesta acompanyà la inauguració de l’exposició retrospectiva 
de 30 anys de Dijous Bo, una exposició retrospectiva dels programes dels darrers 30 anys 
de Dijous Bo.  
 

 
 
El mes de desembre, gràcies al programa d’activitats de Cultura en Xarxa i a la gestió de 
NAT Projectes, el Museu va acollir quatre projeccions sobre cinema documental produït a 
Mallorca “Social i Educació” 
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- Jornades de portes obertes 
 
Les jornades de portes obertes són un al·licient per a molta gent a l’hora de visitar un 
museu, ja que acosten la institució a la ciutadania mitjançant la gratuïtat de la seva 
entrada i l’obertura d’un major nombre d’hores de visita. S’ha de tenir en compte, però, 
que aquest al·licient és funcional si la institució en qüestió presenta unes quotes 
econòmiques per a la seva entrada. Aquest no és el cas del Museu del Calçat i de la Pell, 
ja que en qualsevol dels casos la seva entrada i participació a les activitats és gratuïta.  
 
L’any 2016 s’han realitzat un total de 3 Jornades de Portes Obertes: 
 

• 27/28 de Febrer 2016 (celebració anticipada del Dia de les Illes Balears)  
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• 18 de Maig 2016: Dia Internacional dels Museus. 
o Tingué un gran èxit de participació i visites. El gran al·licient, en aquest cas, 

fou la inauguració de l’exposició temporal: Paisatges Industrials.  
 

• 12 de Setembre 2016: Diada de Mallorca.  
o Es planificà una visita guiada, com al·licient per a motivar la participació, 

però no acabà de funcionar. La visita es realitzà però amb menys 
participació de l’esperada. Aquest fet pot ser degut a dues qüestions 
concretes: 

§ Dia 12 de setembre era un dia laboral. 
§ Manca de difusió. 
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Visitants i participants del Museu del Calçat i de la Pell durant l’any 2016 
 
 Gener Febrer Març  Abril  Maig  Juny  Juliol  Agost  Setembre Octubre Novembre Desembre  

V.Guiades  
 202 105 115 131 120 101   111 102 308  

V.Taller públic 
escolar           100 80  

Tallers 
   25 40       30  

Conferències 
Xerrades  
Reunions 

             

Jornades Portes 
Obertes 

 51   100    12  79   

Visita lliure 
 400 695 433 769 1358 1001 494 468 284 532 

 
546 

 

Esdeveniments 
privats 

     70 70      
 

 
Museu a fora 

    30      1920   

TOTAL 
 
VISITANTS / 
PARTICIPANTS  

 653 800 573 1100 1548 1172 494 480 395 2740 964 10.919 
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De les dades reflectides anteriorment en podem extreure algunes conclusions: 
 

- Durant el mes de gener no es va dur a terme cap tipus de registre de visitants i 
activitats, fet que provoca una minva de visitants, participants i/o usuaris del Museu 
del Calçat i de la Pell.  
 

- Els mesos amb més afluència de públic foren al Maig, Juny, Juliol: 
o Aquest fet es pot atribuir a varis factors: major nombre de turistes, 

inauguració de l’exposició temporal Paisatges Industrials i la instal·lació del 
Planetari de la Caixa. 
 

- Per contra, els mesos amb menys afluència foren: Setembre i octubre.  
 
 

2.2. Activitats externes al Museu del Calçat i  de la Pell. 
 
El Museu del Calçat i de la Pell compleix les funcions de Museu, però també funciona com 
a dependències administratives del propi Ajuntament, fet que provoca una conseqüència 
clara en la gestió de la institució: 

- Utilització de la Sala d’Actes com a seu de reunions, xerrades, cursos, jornades -
tant privats com públics-.  

o Aquest fet demostra la mancança d’instal·lacions a nivell municipal que 
facilitin l’organització d’aquest tipus d’actes. Per això la Sala d’Actes s’ha 
convertit en un espai que ha externalitzat el seu ús per a esdeveniments 
públics i privats.  

 
La tipologia d’activitats externes organitzades en el sí de la institució del Museu del Calçat 
i de la Pell poden dividir-se tipològicament (tipus d’actes) i per la seva naturalesa de gestió 
(ens organitzador): 
 
Tipus d’actes i naturalesa de la gestió: 
 

- Reunions  
o De treball d’empreses privades 
o Administració Pública 
o Grups polítics 
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Reunió Conselleria d’Indústria - Ajuntament d’Inca - AFACA 

 
- Formació  

o Empreses privades 
o Administració Pública 
o Associacions / Fundacions 

 
- Punt informatiu d’accions concretes 

o Empreses privades 
o Administració pública 

 
- Tallers educatius 

o Escoles privades 
 

- Projeccions 
o Administració Pública 
o Associacions / Fundacions 

 
- Jornades  

o Empreses privades 
o Associacions / Fundacions 
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o Administració Pública 

 
 
 
 

 
Jornada de Turisme i Accessibilitat 

 
- Actes d’oci (festivals, celebracions, entregues de premis, etc.) 

o Empreses privades 
o Associacions / Fundacions 

 
 
Un 57,5% de les activitats realitzades al Museu del Calçat i de la Pell no pertanyen 
pròpiament a la institució, en tant i en quant aquesta només és seu d'aquests determinats 
esdeveniments. 
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3. Museu i territori 
 

El patrimoni representa la base tangible i intangible de la cultura d'un poble, la seva 
memòria col·lectiva. Aquesta herència cultural, sovint, no és plenament viscuda com a 
element clau de la vida cultural; per això és un dels reptes que des de la gestió del 
patrimoni no es poden defugir si, de veritat, es vol respondre als interessos del conjunt de 
la societat.  
 
En aquesta línia, es pretén que el Museu del Calçat i de la Pell, actuï com un equipament 
que es singularitzi per la proximitat i la implicació en el seu medi cultural, amb un 
tractament integral dels béns patrimonials (interns i externs). Entenem llavors que el 
Museu ha de sortir dels seus murs. Durant l’any 2016, el Museu del Calçat i de la Pell ha 
començat a actuar sobre el seu territori més proper, duent a terme un seguit d’iniciatives i 
activitats de les seves portes cap a fora. En aquest sentit és quan -com es parlava al 
principi- s’amplia una vegada més el concepte de visitant per participant. No es visita la 
seu d’un Museu sinó que es participa de les activitats i/o iniciatives que aquest porta a 
terme “fora de les seves quatre parets”. Tot i que quedi molt camí per recórrer, aquesta és 
la filosofia d’un nou projecte de gestió de la institució. 
 
Museu i Territori 2016  
 

- Visita guiada al patrimoni industrial d’Inca (21 de Maig del 2016). Participants: 30 
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Realització d’un recorregut històric per els diferents vestigis d’arquitectura industrial 
d’Inca. S’explicà, es situaren i contextualitzaren els testimonis, ubicacions i esdeveniments 
més rellevants del passat industrial de la ciutat. Una visita guiada en la que es comptà 
amb la participació d’experts, treballadors, historiadors i altres testimonis rellevants.  
 

- Exposició: Pas a Pas: disseny i sabates (16 i 17 de Novembre del 2016) 
Participants: Entre 1800 i 2000 persones 
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- Visita guiada al patrimoni industrial d’Inca (19 de Novembre del 2016) Participants: 
20 
 

L’alta de participació en la primera visita guiada al patrimoni industrial d’Inca i la demanda 
d’una altra visita guiada portaren a la realització d’una segona edició d’aquest recorregut.  
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4. Col· laboracions i convenis 
 

El Museu del Calçat i de la Pell ha establert algunes col·laboracions fixes amb 
Associacions del municipi que permeten la realització d’activitats conjuntes, fonamentant 
així el networking i la unificació d’esforços cap a uns objectius comuns. Aquest fet, que 
s’ha començat ja a treballar des del 2016, s’incrementarà durant l’any del 2017, en que es 
pretén establir nous convenis i col·laboracions d’una forma molt més sòlida.  
 

- Associació Filatèlica d’Inca 
 
L’Associació Filatèlica d’Inca dedicà el seu segell anual a la figura de la Dona Sabatera. 
Amb tot això, com fa cada any, publicaren un fulletó amb un article d’investigació que a 
càrrec de Miquel Pieras. Degut a la sincronia entre programes i a la idoneïtat vers la 
temàtica anual del Museu el 2017 (dona i indústria) es decidí col·laborar en diferents actes 
amb l’Associació Filatèlica i l’Associació de Dones d’Inca: per a la I Reunió de Dones 
Sabateres -amb la conseqüent difusió i conferència a càrrec de l’investigador Miquel 
Pieras- i amb el préstec d’objectes del Museu per a l’exposició filatèlica organitzada al 
Centre Parroquial d’Inca durant els dies 14 - 17 de Febrer.  
 

 
  
 

- Associació de Dones d’Inca 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la presència i veu de l’Associació de Dones d’Inca en la 
I Reunió de Dones Sabateres fou molt important. En aquest sentit començaren un seguit 
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de reunions i contactes per tal d’establir actuacions conjuntes de cara al 2017.  
 

- Associació Comunitart 
 
Associació de joves d’Inca relacionada amb la gestió cultural i artística. Organitzadors 
d’activitats culturals a la localitzat d’Inca i de la comarca, es fan un lloc dins la 
programació cultural de la ciutat. En aquest sentit s’han establert col·laboracions de cara a 
futures activitats conjuntes.  
 

- Fàbrica Ramis 
 
La Fàbrica Ramis, entesa com un centre cultural amb una vinculació conceptual amb el 
Museu del Calçat i de la Pell molt important, es presenta com a seu d’esdeveniments 
concrets com per exemple l’exposició en la qual col·laboràrem juntament amb AFACA. Cal 
destacar també, la idoneïtat del seu fons patrimonial, que en motiu de l’exposició temporal 
realitzada juntament amb AFACA es començà a avaluar.  
 

- AFACA (Associació de Fabricants de Calçat i Auxiliar de Mallorca) 
 
L’Associació de Fabricants de Calçat i Auxiliar de Mallorca és l’única entitat associativa 
empresarial del sector a l’illa. En aquest sentit, cal tenir en compte la idoneïtat de les 
relacions amb la institució. La col·laboració més marcada de l’any 2016 fou l’exposició 
PAS A PAS. En aquest sentit, no només es posaren en valor uns fons patrimonials privats 
sinó que es posà de manifest la voluntat de seguir col·laborant estretament, amb altres 
fons patrimonials, amb la recollida de testimonis orals i en la difusió de la institució.  

 
 


