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1. Introducció. 

Aquest document pretén recollir i presentar de forma ordenada i clara 

l’activitat del Museu del Calçat i de la Indústria al llarg de l’any 2018. Es tracta 

d’un document que permet conèixer les activitats desenvolupades des del Museu 

(exposicions, visites guiades, actes, tallers) o dintre seu mitjançant la cessió 

d’algun dels seus espais; així com les persones que formen part de l’organigrama 

intern. Així doncs, permet conèixer en detall la realitat en la que es troba com a 

institució i poder fer balanç d’aquesta. 

L’organigrama del Museu està encapçat per la regidora de Fires, Dijous 

Bo i del Museu, Antònia Maria Sabater Martorell, seguida de la directora, Aina 

Ferrero-Horrach. Completen l’equip del Museu l’administratiu, Salvador Sánchez 

Martínez, i l’ordenança, Antònia Perelló Torrens. 

Al llarg d’aquest document es presta especial atenció a les activitats 

organitzades des del Museu, ja que és la missió principal d’aquest i allò que li 

dóna raó de ser. Entre aquestes cal destacar la reinaguració que ha viscut el 

Museu durant aquest any, amb el canvi de nom (que passa de Museu del Calçat 

i la Pell a Museu del Calçat i de la Indústria, tot emfatitzant la importància de la 

resta d’indústries auxiliars), la remodelació de l’exposició permanent (amb una 

disposició més dinàmica i explicativa) i la construcció d’un nou pla museístic que 

engloba totes les accions anteriors i que persegueix l’objectiu de ser finalment 

reconegut com a Museu. Tot i que no podem oblidar, la també incidència que 

han tingut les diverses exposicions temporals que han omplert la sala de baix del 

Museu durant el 2018. Totes aquestes accions han gaudit d’una notable 

repercussió, tant en nombre de visitants (4.648) com així també de 

posicionament del Museu tant a nivell local com insular (com queda recollit en 

l’àmplia presència a la premsa i la participació en els actes organitzats des del 

Museu). 

Per altra banda, aquesta memòria també compta amb un extracte de 

l’estudi de públic realitzat i que recull totes les persones que s’han acostat fins al 

Museu, diferenciant aquelles que han visitat alguna de les exposicions d’aquest 

(per grups d’edat i nacionalitat) de les que han arribat per qüestions 

administratives o acudint a actes externs realitzats en aquest. 
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Així mateix, el Museu ha tengut una voluntat d’obrir-se a la comunitat i de 

col·laborar amb altres institucions i persones a través de projectes participatius, 

cessions particulars i col·laboracions de diversa índole. 

 

2. Gestió1. 

El 2018 ha estat un any molt important per el Museu, de profunda 

renovació. El Museu del Calçat i de la Indústria està més a prop que mai de ser 

reconegut com a Museu, després de completar tota una sèrie d’accions que 

perseguien aconseguir aquesta acreditació. Aquesta intensa activitat es divideix 

en tres fases: diagnosi inicial, estudi de públic i pla d’acció. 

 

2.1. Diagnosi inicial. 

Pel que fa a la diagnosi inicial, s’observen d’entrada una sèrie de 

situacions: falta de continuïtat en la direcció del Museu; cessió d’espais que 

posaven en risc el patrimoni del Museu; inventaris fragmentats i amb necessitat 

de revisió, exposició permanent millorable; web poc funcional; absència de 

xarxes socials pròpies; implementació d’un programa educatiu i d’activitats de 

difusió; línia d’investigació iniciada amb “La dona i la indústria”; subvencions del 

Consell de Mallorca; i un foment d’un projecte social amb reunions-taller i d’altres. 

Així doncs, s’arriba a una sèrie de conclusions. En primer lloc la de la 

necessitat de millorar l’exposició permanent, ja que té un discurs expositiu 

confús, un desordre en l’exposició dels objectes, una manca de senyalització 

interior i uns recursos d’interpretació escassos. A part d’això, el mobiliari 

expositiu no complia la normativa d’accessibilitat. En segon lloc, també s’observa 

la necessitat de millorar en la senyalització exterior. 

 

2.2. Estudi de públic. 

A partir d’aquí es fa un estudi de públic dissenyat i liderat per la directora 

del Museu Aina Ferrero Horrach compost per vàries fases. 

                                                           
1 Informació extreta de l’article Ferrer-Horrach, Aina. (inèdit). “Un nou projecte museístic 
construït des de la comunitat: Estudis de públic i gestió interna del Museu del Calçat 2017-
2018”. A XIX Jornades d’Estudis Locals d’Inca. Inca: Ajuntament d’Inca. 
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1. Enquestes pilot al carrer el Dijous Bò 2017 

2. Enquestes telefòniques públic potencial 

3. Focus Group 

4. Enquestes visitants reals del Museu 

L’enquesta pilot es realitza el Dijous Bo del 2017. L’objectiu és saber si el 

Museu del Calçat és conegut entre els enquestats (residents i forans). Així 

mateix, s’utilitza l’enquesta com a una enquesta pilot per provar les preguntes 

que formaran part de les enquestes telefòniques. En total són enquestades 73 

persones.  

La segona són les enquestes telefòniques mitjançant un mostreig aleatori 

i un mostreig estratificat proporcional a partir del padró municipal d’Inca. En total 

són enquestades 196 persones.  

Enquesta pilot realitzada el Dijous Bo 2017 

Estudiants de pràctiques realitzant les enquestes telefòniques 
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La tercera és la celebració dels Focus Group (grups de discussió) formats 

pels enquestats telefònicament que accedeixen a participar a la següent fase de 

la investigació. 69 persones confirmen la seva participació. Així mateix, també es 

celebra un altre Focus Group format per tot el personal del Museu. El Focus 

Group és un grup creat des del Museu al mes entre els mesos de maig i juny del 

2018 a partir d’un grup de 69 persones que accediren a formar-hi part d’entre els 

enquestats telefònicament més el personal del Museu. S’estableixen així tres 

grups: personal del Museu, consumidors culturals i no consumidors culturals. 

L’objectiu era aproximar-nos als visitants per establir els eixos que s’havien de 

millorar de cara a la remodelació del Museu prevista i que aquesta es fes també 

a través de l’estudi de públic. Primer de tot se’ls presentava el Museu, després 

se’ls deixaven 30 minuts per visitar l’exposició permanent i finalment se’ls reunia 

a la sala de conferències per explicar la seva experiència i aportar les seves 

crítiques i reflexions. 

 

22/06/2018 Focus Group 2 

23/06/2018 Focus Group 9 

06/07/2018 Focus Group 6 

07/07/2018 Focus Group 5 

08/07/2018 Focus Group 4 

 

Focus Group amb el personal del Museu 
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Les conclusions a les que arriben els no consumidors culturals d’aquest 

grup són les següents: valoren positivament l’espai, els objectes i la història que 

representa el Museu; però troben a faltar informació del funcionament de les 

màquines, senyalització exterior, mobiliari de descans i difusió. Els consumidors 

culturals arriben a altres conclusions: tenen una preocupació per transmetre la 

història a les generacions més joves, atorguen valor als museus per la seva 

capacitat de conservar el patrimoni i contar la història a les generacions del futur, 

desitgen que el Museu atregui a gent de fora del poble, i tenen diferenciés entre 

ells (mentre de mitjana edat associen Inca amb el calçat, els més joves no).  

El quart i darrer tipus d’enquestes són les que es fan als visitants del 

Museu. En total es recullen 500 enquestes en 5 idiomes (català, castellà, anglès, 

francès i alemany), amb les que s’arriba a una sèrie de conclusions: són 

necessàries més explicacions del funcionament de les màquines, de la seva 

procedència i la datació i en diversos idiomes, és necessària una millora de la 

senyalització exterior, i demanen més informació de la indústria sabatera actual 

i una botiga al Museu. 

 

Focus Group entre potencials visitants del Museu 
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2.3. Pla d’acció. 

A partir d’aquí es procedeix a fer un pla d’acció en el que es defineixen 

una sèrie d’objectius: crear un reglament d’usos del Museu, ampliar l’àmbit 

temàtic i geogràfic, reestructurar l’exposició permanent, canviar la web del 

Museu, crear nous recursos de mediació, documentar els processos de 

fabricació del calçat i tornar a inventariar els objectes, cercar patrocinis i 

subvencions, consolidar les xarxes i els col·laboradors i millorar la senyalització 

interior i exterior. 

D’entrada, s’aprova un reglament i condicions d’ús per a la cessió d’espais 

al Museu del Calçat, publicat finalment al BOIB el 20 de setembre de 2018. Amb 

aquest document es pretén regular els usos que es fan del Museu amb la finalitat 

de que aquesta. Aquest reglament intern d’usos que es publica el 20 de setembre 

al BOIB limita la cessió d’espais i cerca protegir el patrimoni del Museu així com 

dignificar l’espai. 

 

 

 

Enquestes realitzades als visitants reals del Museu 
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3. Investigació, documentació i conservació. 

Durant el 2018 el Museu ha tractat de complir les seves principals tasques 

d’investigació, documentació i conservació. 

 

3.1. Investigació. 

La tasca d’investigació realitzada durant el 2018 ha consistit sobretot en 

documentar el funcionament de les màquines i eines que tenim al Museu i en 

l’estudi de públic ja esmentat a l’apartat de “gestió”. Per aconseguir aquest 

objectiu es col·labora amb sabaters i sabateres que havien utilitzat aquests tipus 

de màquines i eines durant la seva carrera professional, ja que són els pocs 

testimonis vius que coneixen aquestes màquines i eines antigues. És a dir, es va 

fer un exercici de recuperació i documentació de la “memòria viva”. 

Com a gestors del patrimoni, al Museu del Calçat tenim l’obligació de 

vetllar per tot el patrimoni vinculat als processos de fabricació de les sabates, no 

sols en referència al patrimoni material (màquines industrials, eines manuals, 

sabates, esbossos, dissenys, publicitat, etc.), sinó també al patrimoni immaterial. 

Per tal de preservar la memòria oral dels antics sabaters i sabateres de la 

comarca, es decideix gravar un documental en el que aquestes persones 

expliquin el procés de fabricació industrial de la sabata Goodyear a partir de la 

col·lecció de maquinària i altres objectes del Museu. 2 Aquest, realitzat amb 

estreta col·laboració amb el Consell de Mallorca es titula La màgia de les 

màquines: la producció industrial del calçat i s’estrena el 7 de novembre a la sala 

d’actes del Museu. 

Pau Rotger, Pep Rotger, Mercedes Lara, Carmen Ramírez, Gabriel Molina 

i Jaume Tortella, comparteixen els seus coneixements sobre l’ofici de la sabateria 

en el documental La màgia de les màquines: la producció industrial del calçat, 

amb guió de la directora Aina Ferrero Horrach, patrocinat pel Consell de 

Mallorca, gravat al mes de març de 2018 i estrenat al novembre del mateix any. 

També es realitzen entrevistes a Bartomeu Pou i Bartomeu Tortella, que 

expliquen la seva experiència com a empresaris en les indústries auxiliars del 

calçat: un com a fabricant de gomes, i l’altre de curtits. 

                                                           
2 La fabricació manual i industrial del calçat. Un patrimoni immaterial del Raiguer. (fulletó). 
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Aquest documental havia de servir no sols com un testimoni valuós que 

preservàs la memòria oral de la comarca, sinó com a eina de referència a partir 

de la qual crear nous recursos de mediació que facilitassin la interpretació dels 

continguts del Museu als futurs visitants. El documental ha estat incorporat dins 

l’exposició permanent a través d’un dels dos televisors que serveixen per fer més 

completa i dinàmica la visita. A més, ha comptat amb l’ ajuda del Consell de 

Mallorca, qui el va subvencionar. 

 

3.2. Documentació. 

La tasca de documentació realitzada durant el 2018 consistí en quatre 

eixos: revisió de l’inventari dels fons del Museu, catalogació de la col·lecció de 

sabates cedida per AFACA, introducció de les primeres fitxes al MuseumPlus i 

creació de recursos de mediació. 

L’inventari de la col·lecció del Museu es trobava dividit en varis inventaris 

fragmentats i erronis. Per tal de solucionar-ho, s’encarrega a l’empresa Ikusmira 

Ondarea, especialitzada en patrimoni industrial, que revisessin l’inventari de la 

maquinària industrial i unifiquessin els criteris de catalogació. 

Cartell de l’estrena del documental La màgia de les màquines: la producció industrial del 
calçat 
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Durant aquest any també es comencen a introduir les primeres fitxes al 

programa de gestió museística MuseumPlus per tal de tenir en una base de 

dades al núvol la col·lecció del Museu. Per altra banda, també es du a terme la 

catalogació de la col·lecció de sabates cedides per AFACA. Es tracta d’un 

conjunt de sabates de les empreses i marques que han format part de 

l’Associació. La col·lecció està integrada per sabates del segle XX de diferents 

característiques, des de sabates de vestir fins a sabates de muntanya. Cada una 

d’elles és una mostra representativa dels seus models més destacats. 

Estudiant en pràctiques i Bernat Mateu catalogant la col·lecció de sabates cedida per AFACA 

Estudiants en pràctiques catalogant la col·lecció de sabates cedida per AFACA 
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Un altre element important ha estat la creació de nous recursos de 

mediació. Per complir tal objectiu es convocà al mes de març un concurs 

d’il·lustradors amb l’objectiu de trobar la persona encarregada de realitzar les 

il·lustracions que havien d’acompanyar les màquines i altres objectes de la 

col·lecció del Museu en la nova museografia de l’exposició permanent per 

facilitar la comprensió als usuaris. Helena Bosco Haussler és finalment l’artista 

seleccionada per dur a terme aquesta tasca. Per tal d’assegurar la correcció de 

les il·lustracions, s’organitza al Museu un taller intergeneracional en el que els 

protagonistes del documental es reuneixen amb la il·lustradora, qui té 

l’oportunitat de fer preguntes específiques sobre el funcionament de les 

màquines que li serveixen per millorar el rigor de les seves il·lustracions.  
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La il·lustradora Helena Bosco mirant el documental La màgia de les màquines per realitzar les 
il·lustracions que han d'acompanyar les màquines 

Brigida Gomila creant les llegendes dels recursos de mediació. 
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Il·lustració del procés de modelatge de les 
formes de fusta creada per Helena Bosco 

Il·lustració de la màquina de desvirar soles 
creada per Helena Bosco 

La il·lustradora Helena Bosco a un dels Tallers Intergeneracionals 
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Les il·lustracions s’utilitzen també per la creació dels panells de la nova 

exposició i per l’edició d’un opuscle, també subvencionat pel Consell de Mallorca 

i presentat el novembre de 2018, en el que s’explica el procés de fabricació 

manual i industrial de la sabata, i on a més, s’inclouen il·lustracions amb jocs per 

infants. Així mateix, es crea una guia de sala en cinc idiomes (català, castellà, 

anglès, francès i alemany) amb l’explicació dels continguts de la nova exposició 

permanent.  

Guies del Museu i opuscles sobre la fabricació 
del calçat al taulell informatiu 

Opuscle sobre la fabricació manual i industrial 
del calçat 

 

Il·lustració d’un taller de sabater tradicional creada per Helena Bosco 
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Opuscle sobre la fabricació manual i industrial del calçat per dins 

Voluntària avaluant els nous panells per 
l’exposició permanent 

Voluntari avaluant  els nous panells i cartel·les 
per l’exposició permanent 
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Acte de presentació de l'opuscle "La fabricació manual i industrial del calçat" amb Rafel M. Creus 

com a representant del Consell de Mallorca 

Il·lustració per infants elaborada per Helena Bosco 
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3.3. Conservació. 

Paral·lelament al procés de documentació i renovació de l’exposició 

permanent, també es restauren una sèrie de documents que seran presents a 

aquesta nova exposició. Virginia Garau és l’encarregada d’aquesta tasca, en 

col·laboració amb l’equip del Museu i l’equip encarregat del projecte de la nova 

exposició. 

 

4. Activitats. 

Al llarg del 2018 el Museu ha organitzat en un seguit d’activitats vinculades 

al món del calçat i de la indústria. Així doncs, entenem aquestes com activitats 

pròpies i les diferenciam d’aquelles altres en les que el Museu ha col·laborat 

(mitjançant la cessió d’espais) o les que s’han produït dins de les parets d’aquest 

(a través de visites per temes administratius). D’entre aquestes activitats pròpies 

en diferenciam quatre tipus (visites guiades generals, visites guiades educatives, 

actes i tallers) que detallarem a continuació. En total, 2.473 persones participaren 

en les activitats impulsades des del Museu durant el 2018. 

Recursos de mediació per infants creats per Helena Bosco 

Documents per restaurar 

La restauradora Virginia Garau i i l’arquitecte Gabriel Golomb analitzant els documents per 
restaurar per trobar un mecanisme expositiu adequat 
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4.1. Visites guiades. 

Des del Museu s’ofereixen dos tipus de visites guiades, unes dirigides a 

grups adults i d’altres a grups infantils o juvenils. En total, es guiaren al Museu 

1.313 persones durant el 2018. 

 

4.1.1. Educatives. 

Per visites guiades educatives entenem aquelles visites de grups infantils 

o juvenils acompanyats d’un guia del Museu i amb un caràcter educatiu. A 

continuació es detallen. En total, 744 nins i nines reberen visites guiades al 

Museu durant el 2018. 

Data Institució/grup Persones 

12/01/2018 Escola Es Liceu (Palma) 160 

01/02/2018 CEIP Rodamilans (Sineu) 32 

12/02/2018 Escola Es Liceu (Palma) 58 

06/03/2018 CEIP Vialfas (Sa Pobla) 60 

23/03/2018 CEIP Tesorer (Sa Pobla) 26 

23/04/2018 Escola La Salle (Pont d’Inca) 30 

01/05/2018 IES Binissalem 14 

01/05/2018 CEIP Pere Rosselló (Alaró) 52 

03/05/2018 CEIP S’Hort des Fassers (Alcúdia) 54 

09/05/2018 Escola Sagrat Cor (Palma) 89 

31/05/2018 CEE Joan Mesquida (Manacor) 19 

04/06/2018 CEIP Es Puig (Lloseta) 55 

09/07/2018 Escola d’estiu Sant Francesc (Inca) 8 

10/07/2018 Escola d’estiu Ponent (Inca) 21 

11/07/2018 Escola d’estiu Sant Francesc (Inca) 10 

13/07/2018 Escola d’estiu Ponent (Inca) 56 

Total 744 



21 
 

Visites guiades educatives. 

 

 

 

Visita guiada a un grup d’alumnes del CEIP Rodamilans. 

Visita guiada a un grup d’alumnes de l’Escola Es Liceu. 
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4.1.2. Generals. 

Per visites guiades generals entenem aquelles visites de grups de 

persones adultes acompanyats d’un guia del Museu de manera generalista. A 

continuació es detallen. En total, 569 persones participaren de visites generals. 

Data Institució/grup Persones 

11/01/2018 Hospital d’Inca 10 

15//01/2018 AMADIP Esment Fundació 9 

19/01/2018 AMADIP Esment Fundació 10 

29/01/2018 AMADIP Esment Fundació 14 

24/02/2018 Amics del Museu de Manacor 25 

05/03/2018 Associació de França (Sóller) 10 

13/03/2018 Informadors turístics de Pollença 4 

17/03/2018 Art Contemporani a Inca 30 

05/04/2018 Grup de Tercera Edat 45 

07/04/2018 SportDance 15 

25/04/2018 Grup Cerdà 55 

15/05/2018 Residència de Can Picafort 45 

17/05/2018 Associació de Gent Gran de Vilafranca 55 

18/05/2018 Fundació Es Garrover 10 

23/05/2018 Club Suizo Balear 24 

14/06/2018 Grup de Memòria del Consell Insular de Mallorca 15 

27/06/2018 Salud Tur 8 

03/07/2018 Institut Municipal d’Esports d’Inca 42 

19/10/2018 Fundació Es Garrover 15 

21/12/2018 Inca Roda 9 

Total 569 

Visites guiades generals. 

 

4.2. Actes. 

Per actes entenem tots aquells que no es poden englobar en les altres 

tres definicions, com presentacions d’exposicions o de documentals, i les 

activitats organitzades el Dia Internacional dels Museus. En total, 991 persones 

acudiren als actes organitzats des del Museu. 

Data Acte Persones 

02/03/2018 Inauguració de l’exposició Joan Seguí 42 

13/04/2018 Inauguració de l’exposició Eskitschos 98 

18/05/2018 Dia Internacional dels Museus 64 

19/07/2018 Inauguració de l’exposició Calzar-Alzar 120 

07/11/2018 Presentació del documental La màgia de 

les màquines i de l’opuscle “La fabricació 

manual i industrial del calçat” 

72 

30/11/2018 Inauguració de l’exposició permanent 453  

Total 849 
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Descripció dels actes. 

 

Inauguració de l’exposició Eskitschos. 
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Inauguració de l’exposició Calzar-Alzar. 

Reinauguració del Museu. 
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4.2.1. Dia Internacional dels Museus. 

El Dia Internacional dels Museus es celebra anualment el 18 de maig des 

de 1977. Aquest dia, impulsat per part de l’ICOM (el Consell Internacional dels 

Museus), té com a objectiu “concienciar sobre el fet que els museus són un 

important mitjà per a l'intercanvi cultural, l'enriquiment de les cultures, així com 

per al desenvolupament de la comprensió mútua, de la col·laboració i de la pau 

entre els pobles.”3 

L’ICOM tria cada any un tema que se situa en el centre de les 

preocupacions de la societat. El lema de l’any 2018 va ser “Museus 

hiperconnectats. Nous enfocaments, nous públics”. Baix aquesta premissa, es 

van organitzar una sèrie d’activitats patrocinades pel Consell de Mallorca que es 

desenvoluparen dins el propi Museu del Calçat d’Inca, entre les que trobem una 

visita guiada, un concurs de selfies, una perfomance de Concha Vidal, un conta-

contes amb Catalina Valriu i un taller. 

                                                           
3 ICOM. Día Internacional de los Museos. <https://icom.museum/es/actividades/eventos/dia-
internacional-de-los-museos/> [Consulta dia 17 de desembre de 2018] 

Reinauguració del Museu. 



26 
 

 

 

 

Cartell dels actes organitzats al Museu per al Dia Internacional dels Museus 
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La primera de les activitats que es va programar per aquest dia va ser el 

concurs “Sefies al Museu”. Amb aquesta activitat es pretenia fomentar una nova 

actitud del públic front als Museus i involucrar a la comunitat en el 

desenvolupament del concurs. A tal efecte, es van publicar les següents bases: 

 

Amb l’objectiu de fomentar una nova actitud del públic front als museus afavorint la idea 

de que són llocs d’encontre on passar-s’ho bé i visibilitzar la col·lecció del centre, el 

Museu del Calçat i de la Pell d’Inca convoca el concurs «Selfies al Museu». La idea 

del concurs és atreure a un públic jove i adult perquè perdi la por als museus i els deixi 

de veure com a quelcom seriós entenent que són llocs d’oci cultural on també és 

possible divertir-se i fer-se un selfi. Es tracta de que la gent es faci selfies amb les peces 

i les exposicions del Museu del Calçat i després les pengi a les xarxes socials, enllaçant 

amb el tema de museus hiperconnectats, lema del Dia Internacional dels Museus 2018. 

Del 18 al 30 de maig de 2018 els participants podran penjar les fotografies al seu perfil 

públic Instagram, Facebook o Twitter amb els hashtags: #selfiealmuseu + 

#museudelcalçatInca + #diainternacionaldelsmuseus juntament amb un títol de la 

fotografia. Els guanyadors rebran un lot de premis que s’entregarà el dia 1 de juny de 

2018 al Museu del Calçat d’Inca.  

1. Objecte del concurs. El present concurs sorgeix en el marc del Dia Internacional 

dels Museus, en concret a partir del seu lema de l’any 2018 ‘Museus interconnectats’. 

Es pretén donar a conèixer el Museu del Calçat, així com la seva activitat i col·lecció, 

a través de les xarxes socials i la seva interconnexió. 

2. Beneficiaris. Poden participar en el present concurs totes les persones vives de 

qualsevol edat, nacionalitat i procedència. També hi poden optar grups d’artistes o 

col·lectius. L'únic requisit previ i necessari és que comptin amb un perfil personal i 

públic a les xarxes socials (facebook, twitter i/o instagram), en el cas dels grups o 

col·lectius participants caldrà que aquests també comptin amb un perfil propi. 

3. Treballs a presentar. Els participants que optin al concurs han de presentar una 

fotografia a mode de selfie realitzada en el Museu del Calçat i de la Pell, i en la qual 

hi ha d’aparèixer i s’hi ha de reconèixer de manera clara alguna peça de la seva 

col·lecció o algun element representatiu de les seves infraestructures o  la seva 

arquitectura. Les persones o col·lectius participants, han de ser autors/ores de les 

fotografies que presentin, les quals hauran de ser inèdites i originals. 

4. Presentació i admissió de propostes. El termini per a la presentació de propostes 

s’inicia el 18 de maig i finalitza el proper dia 30 de maig, inclòs. Els participants han 

de compartir les seves fotografies, fins a un màxim de cinc, en alguna de les xarxes 
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socials següents: Facebook, Twitter o Instagram. Cada una de les fotografies haurà 

d’anar acompanyada d’un títol que descrigui la imatge i  de totes les següents 

etiquetes (hashtag): 

#museudelcalçatinca  

#diainternacionaldelsmuseus 

#selfiealmuseu 

5. Exposició. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública 

de totes les obres presentades. De realitzar-se tendrà lloc al Museu del Calçat i de la 

Pell un cop finalitzat el concurs. 

6. Qualificació de les obres. Hi haurà dues categories d’obres guanyadores: 

A) L’obra guanyadora serà aquella que aconsegueixi un major nombre de m’agrades a 

les xarxes socials. 

B) Un jurat format per professionals qualificats en el mon de l’art i la comunicació 

avaluaran totes les propostes presentades i elegiran la guanyadora. L’elecció del 

guanyador/a respondrà a criteris d’originalitat, capacitat de difusió i d’adequació a la 

col·lecció del Museu. 

7. Resolució. El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i 

podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar-ne fora les obres que 

segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. La 

resolució del jurat es donarà a conèixer públicament el dia després des de la 

finalització de la recepció dels treballs. Així mateix, es farà un reconeixement públic 

als participants i finalistes durant un acte al museu. 

8. Premi. Les fotografies guanyadores rebran un lot de premis patrocinats per varis 

comerços i establiments d’Inca. 

A) Premi a la millor fotografia triada pel jurat: 

• Lot de productes Quely, cortesia de Quely 

• Coca de xocolata, cortesia de Can Coric 

• Dinar per a dues persones a Bar Ca’n Remendon, cortesia Bar Ca’n 

Remendon 

• Val per una pizza a Bar Gent d’Ara, cortesia Bar Gent d’Ara 

• Val per una pizza i una beguda al Bar de Mou, cortesia Bar de Mou 

• Llibre de les XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca 2017 

• Guia “Descobreix Inca: un viatge cultural per l’evolució de la ciutat” 
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B) Premi a la fotografia amb més likes: 

• Lot de productes Quely, cortesia de Quely 

• Coca de xocolata, cortesia de Can Coric 

• Berenar per a dues persones, cortesia de Bar Club el Pensionista d’Inca 

• Val per una pizza a Bar Gent d’Ara, cortesia Bar Gent d’Ara 

• Val per una pizza i una beguda al Bar de Mou, cortesia Bar de Mou 

• Llibre de les XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca 2017 

• Guia “Descobreix Inca: un viatge cultural per l’evolució de la ciutat” 

Així mateix, tots els participants rebran una bossa-motxilla amb caramels i bolígrafs de 

CaixaBank, cortesia de CaixaBank (fins a fi d’existències). 

9. Drets. Les obres han de ser originals i comptar amb els drets o autoritzacions que 

siguin necessaris. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment 

d’aquest requisit ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota 

responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a 

aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a. 

10. Reproducció de l’obra. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir 

l’obra guanyadora, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici 

del disseny original. Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar-

hi les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, 

reproducció, comunicació, publicitat, etc. 

11. Acceptació de les bases. El jurat té la facultat d’interpretar les presents bases i en 

pot suplir qualsevol llacuna o buit, els seus acords seran inapel·lables. El fet de 

presentar una obra en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la 

renúncia a tota reclamació. 
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Cartell del concurs de Selfies al Museu 
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El guanyador del concurs de selfies 

Durant el Dia Internacional dels Museus 2018 es va dur a terme una visita 

guiada especial a la col·lecció permanent del Museu. 
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El mateix 18 de maig l’artista Concha Vidal va realitzar una performance 

específica pel Museu del Calçat inspirada en el lema del Dia Internacional dels 

Museus. La primera part de la performance va consistir en un ball amb 

moviments mecànics interactuant amb les màquines de fabricació del calçat de 

l’exposició permanent. L’artista va començar en els darrers moments de la visita 

guiada, quan aquesta encara no havia acabat, per tal de crear una sensació 

d’estranyesa entre els assistents que no estaven avisats de la performance. Una 

vegada acabada aquesta primera part, Concha Vidal va recollir de manera 

simbòlica als espectadors per dur-los a la sala de conferències del Museu, on 

estava preparada la segona part de la performance, consistent en un vídeo i un 

monòleg de l’artista al voltant d’una instal·lació de sabates. 

 

 

 

 

 

Visita guiada el Dia Internacional dels Museus 
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Varis moments de la perfomance de Concha Vidal 
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Encara dins el marc de les activitats programades pel Dia Internacional 

dels Museus l’escriptora i filòloga Caterina Valriu va realitzar un conta-contes 

dissabte 19 de maig baix el títol “Calça’t una rondalla”. 

Després del conta-contes de Caterina Valriu, es va realitzar el taller infantil 

de Collages Kitsch, en relació amb l’exposició “esKITSCHos” que es trobava 

aleshores a l’espai d’exposicions temporals del Museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalina Valriu durant el conta-contes “Calça’t una rondalla” 
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4.3. Tallers. 

Per tallers entenem una activitat lúdica o d’aprenentatge on un grup de 

persones aprenen i experimenten les tècniques d’un camp artístic determinat. 

Normalment solen ser tallers infantils de diferents tipus, com conta-contes o 

manualitats, tot i que també n’hem fet d’adults o generals. La majoria de tallers 

(excepte dos) es realitzaren en el mes de juliol, aprofitant que els nins i les nines 

estaven en període no lectiu. En total, 167 participaren d’aquesta sèrie de tallers. 

Data Taller Persones 

22/06/2018 Taller intergeneracional 2 

23/06/2018 Taller intergeneracional 9 

06/07/2018 Taller intergeneracional 6 

Taller de Collages Kitsch 
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07/07/2018 Taller intergeneracional 5 

08/07/2018 Taller intergeneracional 4 

09/07/2018 Escola d’estiu Sant Francesc (Inca) 8 

10/07/2018 Escola d’estiu Ponent (Inca) 21 

11/07/2018 Escola d’estiu Sant Francesc (Inca) 10 

13/07/2018 Escola d’estiu Ponent (Inca) 56 

17/11/2018 Com un infant amb sabates de.. colors! 12 

22/12/2018 Conta-contes amb Catalina Valriu 34 

Total 167 

 

4.3.1. La Tardor als Museus. 

Des de la Xarxa de Museus del Consell de Mallorca s’impulsa anualment 

la iniciativa “La Tardor als Museus” que cerca fomentar les activitats i la 

interrelació dels diferents museus de Mallorca. Al Museu del Calçat programaren 

un conta-contes amb na Caterina Valriu i un taller sobre la pigmentació de la pell 

titulat “Com un nin amb sabates de colors”. 

 

Taller “Com un infant amb sabates de.. colors!” 
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Taller “Com un infant amb sabates de.. colors!” 

Conta-contes amb Catalina Valriu 
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Cartell de la Tardor als Museus 
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Cartell del Conta-contes amb Catalina Valriu 
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5. Exposicions. 
5.1. Exposició permanent. 

Un dels treballs més importants realitzats durant el 2018 ha estat la 

reestructuració de l’exposició permanent amb les conclusions extretes de l’estudi 

de públic. La intenció ha estat ampliar el discurs expositiu, tant geogràficament 

com temàticament, amb noves cessions i col·leccions (sabates d’AFACA, la 

col·lecció Transfhorma de Lottusse i la Família Fluxà, màquines d’indústries 

auxiliars i revistes de disseny i moda) i un discurs més ampli. Per això es va obrir 

un concurs per a la renovació museogràfica amb l’objectiu d’intentar aprofitar el 

mobiliari existent i adaptar-lo a les normatives d’accessibilitat.  

El projecte guanyador acaba sent el de Tatum & Golomb, que davant la 

falta de recursos inicials, va tenir el difícil repte de reutilitzar una bona part del 

mobiliari expositiu disponible i transformar-lo per donar una nova imatge. Així 

mateix, l’equip de Tatum & Golomb tenien la missió d’adaptar el Museu a la 

normativa d’accessibilitat per a persones amb cadira de rodes i infants. 

 A més, es va dur a terme un homenatge als sabaters i sabateres 

consistent en una crida a tota aquella gent que tengués fotografies seves o dels 

seus familiars treballant a les fàbriques o tallers de calçat per exposar-les, 

juntament amb els seus noms i els d’una selecció de persones empadronades a 

Inca com a sabateres des del segle XIX fins a l’actualitat, en un espai-mural de 

la nova exposició permanent. Aquest projecte va ser subvencionat pel Consell 

de Mallorca.  
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Cartell de la crida per l’homenatge fotogràfic als sabaters i sabateres 
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Cedent d’una de les fotografies que formen part de l’Homenatge als sabaters i sabateres 
davant la seva fotografia 

L’equip de Tatum&Golomb i la directora del Museu, Aina Ferrero-Horrach, treballant en la nova 
exposició 
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Esbossos de la nova exposició permanent de Tatum&Golomb 

Esbós de la nova exposició permanent de Tatum&Golomb 
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Esbós de l’Homenatge als sabaters i sabateres de la nova exposició permanent de 
Tatum&Golomb 

 

Plànol de la nova exposició permanent de Tatum&Golomb 
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Muntatge de la nova exposició permanent 

Pintors de la brigada de l’Ajuntament d’Inca durant el muntatge de la nova exposició permanent 
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Muntatge de la nova exposició permanent 

Muntatge de la nova exposició permanent 
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Muntatge de la nova exposició permanent 

Muntatge de la nova exposició permanent 
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Muntatge de la nova exposició permanent 

Muntatge de la nova exposició permanent 
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Tot i que les aportacions dels tècnics i especialistes per a l’execució del 

nou projecte museogràfic són imprescindibles, una part important de la comunitat 

d’Inca i del Raiguer s’ha acabat implicant activament en tot el procés. Tant en el 

disseny de la nova museografia com en l’elaboració dels continguts es tenen en 

compte les conclusions extretes de l’estudi de públic i les consideracions 

d’alguns dels principals agents de la indústria de la zona. Per aquest motiu, es 

mantenen vàries reunions amb AFACA (Associació de Fabricants i Auxiliars de 

Calçat) de les que s’extreu la necessitat de projectar un museu viu, amb una 

exposició que tot i que conti la història real del sector, mantengui un punt 

optimista relatiu a les empreses que encara continuen actives i serveixi d’alguna 

manera per visualitzar i revitalitzar la indústria del calçat a Mallorca. 

La nova mostra permanent es planteja amb un discurs expositiu que cerca 

no sols contar la Història en majúscula de la indústria de la comarca, sinó les 

petites històries personals que s’amaguen darrera cada objecte donat o cedit al 

Museu. Cada un d’aquests objectes està lligat a la identitat d’un poble que ha fet 

del calçat el seu motor de vida.  

L’objectiu de la nova reordenació de continguts de l’exposició és 

emocionar, educar i informar al visitant a partir d’un nou discurs expositiu que 

comença amb un breu recorregut històric del calçat, continua amb l’elaboració 

artesanal i semimanual de les sabates, el procés de mecanització fins a 

l’actualitat, el procés de fabricació industrial de calçat Goodyear a partir de les 

màquines del Museu, les indústries auxiliars del calçat, un apartat dedicat a les 

persones, l’associacionisme i l’oci en el que s’inclou un memorial fotogràfic 

d’homenatge als sabaters i sabateres de la zona a partir de fotografies rebudes 

arrel d’una crida popular, una mostra de les sabates cedides per AFACA amb un 

mapa de Mallorca on es situen les tendes de les fàbriques que continuen actives 

actualment, una secció dedicada al disseny i la moda, un apartat de publicitat i 

finalment la càmera de les meravelles del calçat: una interpretació lliure del 

gabinet de curiositats amb un recull de fantàstiques col·leccions i curiositats totes 

elles vinculades amb el calçat i peces d’art. També s’inicia un espai didàctic que 

haurà de ser completat i millorat en el futur. 
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Zona de fabricació artesanal de la nova exposició permanent 

Zona de fabricació industrial de la nova exposició permanent 
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Zona de fabricació industrial de la nova exposició permanent 

Zona de les industries auxiliars de la nova exposició permanent 
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Homenatge als sabaters i sabateres dins la nova exposició permanent 

Col·lecció de sabates cedides per AFACA dins la nova exposició permanent 
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Zona de moda i publicitat de la nova exposició permanent 

La Wunderkammer de la nova exposició permanent 
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La Wunderkammer de la nova exposició permanent 

Sabateca (espai infantil) de la nova exposició 
permanent 
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Finalment, el 30 de novembre es reinaugura el Museu amb un èxit 

d’assistència (més de 400 persones acudeixen a l’acte). 

 

5.2. Exposicions temporals. 

Al llarg d’aquest 2018 hem realitzat quatre exposicions temporals que han 

ocupat l’espai inferior del Museu: “Pelotas”, “Joan Seguí Vázquez“, “Eskitschos” 

i “Calzar-Alzar” i algunes peces del mes. A continuació les detallam. 

 

5.2.1. “Pelotas”4. 

L’exposició “Pelotas”, tot i inaugurar-se a finals del 2017, va restar durant 

els primers mesos de 2018, fins al mes d’abril concretament. La poesia visual 

amb objectes és un gènere amb molta tradició. Quinze artistes de la Societat de 

Collage de Madrid, comissariats per Ramón Úbeda, han afrontat el repte de que 

aquests objectes siguin unes sabates «Pelotas». Les seves obres es van 

presentar al festival REC d’Igualada i ara es mostren al Museu del Calçat i de la 

                                                           
4 Text extret del full de sala de l’exposició. 

Gran afluència de públic en l’acte de reinauguració del Museu 
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Pell d’Inca amb la participació d’un artista del collage local, Alexandre Coll, 

convidat especialment per a aquesta ocasió.  

A principis del segle XX, artistes com Duchamp, Warhol, Rauschenberg o 

Manzoni van veure en l’objecte una nova manera d’expressió artística que 

s’oposava als convencionalismes heretats de l’art tradicional, ferventment 

avorrits per ells. Objectes descontextualitzats del seu hàbitat natural, 

intervinguts, modificats, incorporats a collage, o simplement recuperats, van 

passar a ocupar les sales d’exposició, provocant en moltes ocasions la sorpresa 

i fins i tot la indignació entre els perplexos visitants, estimulant així el debat entorn 

de la redefinició de l’art. El mateix Miró, tan lligat a Mallorca, coneixia bé la força 

expressiva dels objectes, pels quals es sentia magnèticament atret, i als que 

reconeixia una gran capacitat poètica que incloïa en les seves creacions. Avui, 

altres artistes continuadors d’aquesta idea, presenten al Museu del Calçat i de la 

Pell d’Inca uns treballs plens de lirisme i enginy inspirats en les sabates 

«Pelotas», un dels models més emblemàtics de la famosa marca inquera 

Camper. La sabata «Pelotas» s’ha convertit en un símbol per a Camper, una 

icona reconeguda a nivell internacional. Va sortir al mercat el 1995 com una 

alternativa a la sabatilla esportiva com calçat urbà, inspirada en l’estètica «retro» 

de les velles pilotes de futbol, bàsquet o rugbi fabricades en cuir i cosides a mà. 

Es caracteritza per la sola amb 87 esferes de cautxú natural, la seva senya 

d’identitat. Sobre el seu concepte s’han desenvolupat al llarg d’aquests anys més 

de 650 versions i variacions, tant d’estil com tecnològiques, mantenint sempre 

l’esperit del model original. És un clàssic que evoluciona per resistir el pas del 

temps i de les modes. Ho aguanta tot. Fins i tot reinterpretacions artístiques. 

La il·lustradora Elisa Gómez Sobelman beu amb freqüència del 

surrealisme, i proposa un exercici oníric on la narrativa plasmada en el 

gronxador, el carruatge, els cavalls i els arbres suggereix un viatge a la infància. 

Eva Cruz Losada troba en la sabata una pareidolia inquietant en la seva 

expressió –Està trista?–. És potser una de les peces més poètiques de la mostra. 

A Miluca Sanz, que diu ser recol·lectora, li interessa l’art que es confon amb la 

vida: la sorpresa, l’inesperat, l’atzar, les trobades ... i el temps, que té sempre 

una presència protagonista en les seves obres; en aquest cas, identificat en un 

vell calendari atrapat a les branques d’una enfiladissa. Virginia Losada és 

dissenyadora a Canal+ i els seus collages són sempre de gran puresa i 
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minuciositat. Planteja una escena bucòlica descarregant en els contrastos 

cromàtics la força expressiva. Álvaro Sobrino és editor i dissenyador gràfic. 

Recorre a objectes trobats -el braç d’un penjador, les banyes que cordaven una 

vella Trenka, la pròpia sabata- per conformar el cap d’un elefant, a manera de 

trofeu de caça sense caçar. Juan Cardosa, des de Barcelona, dissenyador i 

agitador cultural, converteix amb humor la sabata en un bòlid de carreres –que 

funciona!– pilotat per un vell madelman. Raúl Gálvez és un apassionat de la 

tipografia, de la tinta impresa i del paper, que camina entre l’ofici de dissenyar i 

el tall de les tisores. La seva peça, de caràcter escultòric, amaga potser 

significats cabalístics que no sabem veure. Aurora Gorrión proposa sempre 

exercicis poètics on la mar té un protagonisme recurrent, com en aquest esqual 

inquietant. Ginés Nadal és director d’art i en té prou amb un #yesWeCut per 

definir-se. Recorre al joc de paraules on mitjançant un “s’admeten talons” es 

mostra la sabata sense que ni tan sols sigui necessari que hi estigui. La peça 

inquietant de Raúl Gil proposa la sola com a paisatge en què la guerra i el joc es 

mostren irreconciliables en un equilibri impossible. La delicadesa exquisida 

s’apodera de la poètica peça de Mayte Ortega, un solitari prat de flors brodades 

que són en realitat rostres de fotografies antigues. El tèxtil que ha fet servir per 

fer-les és de la pròpia sabata. Javier Serna proposa convertir la sabata en un niu. 

Els personatges li confereixen un aire mitològic a l’escena, treballada amb 

generositat de materials. Susana Blasco resideix a Bilbao i ha realitzat la peça 

més delicada. Un petit arbre amb les fulles caigudes que cobreixen per complet 

la sabata, transmetent malenconia i assossec. Juan Vidaurre, dissenyador de 

llibres, opta per una peça de contundència colpidora. Recupera una enclusa de 

sabater, de fusta i ferro, per protegir-la amb l’esperit de la sabata materialitzat en 

les pilotes de la sola. Yolanda Vinuesa, directora d’art de revistes, cedeix al 

sarcasme proposant amb rotunditat les punteres de les sabates com l’evidència 

d’un crim. L’artista mallorquí Alexandre Coll, convidat amb motiu de l’exposició 

al Museu del Calçat i de la Pell, ha convertit la «sa-ànega» (joc de paraules en 

castellà, za-pato) en un bell cigne. 
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5.2.2. “Joan Seguí Vázquez”5. 

L’exposició “Joan Seguí Vázquez” fou inaugurada el 2 de febrer i restà fins 

al mes març, convivint amb l’exposició “Pelotas”. D’ofici gravador en acer, 

cisellador i modelista de bijuteria, va rebre lliçons de dibuix a l’escola municipal 

de Ciutadella i, més tard, de pintura, de l’artista ciutadellenc José Roberto 

Torrent. A la seva joventut cantà amb la Capella Davídica de Ciutadella i anava 

igualment a l’escola de cant.  

A partir de l’any 1969 es traslladà a viure a Mallorca, a Inca, per prosperar 

en la seva activitat comercial, relacionada amb maquinària per treballar la pell. 

Els lligams entre les indústries ciutadellenques i inqueres eren ben coneguts, 

juntament amb les d’altres pobles del Raiguer com Alaró, Lloseta o Binissalem. 

Compartia la feina amb la seva passió, la pintura, a la que hi dedicava vàries 

hores al dia, caps de setmana i vacances.  

Des del 1945 fins al 1981 participà en 10 exposicions col·lectives i 14 

exposicions individuals (Inca, Pollença, Llucmajor, Alcúdia, Ciutadella, Palma, 

Binissalem i Lloseta). En una segona època, de 1982 fins el 2000, participà en 

una desena més. A Inca fou professor del Club Manti durant més de vint anys.  

Formà part del consistori socialista, presidit per Jaume Armengol, entre 

els anys 1991- 1995, com a regidor de Sanitat, reflectint el compromís social i 

polític amb la ciutat on residia, Inca. Fou President de la Casa de Menorca durant 

varis anys, a la dècada dels 90, on organitzà nombroses activitats de caire 

cultural: exposicions, jornades gastronòmiques, jornades de glosat, etc. La seva 

tasca cultural va ser reconeguda amb un emotiu homenatge.  

A l’edat de setanta tres anys, i amb un afany permanent per aprendre, 

decideix matricular-se a la Universitat de les Illes Balears per cursar el Diploma 

Sénior Superior, de cinc anys, de la Universitat Oberta per a Majors, que finalitza, 

l’any 2007, ja amb setanta vuit anys. També cantà amb el cor de la UOM i 

participà en varis concerts. El 2009 rep la Carta de Mestre Artesà Bijuter 

honorífic, per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de 

les Illes Balears, convertint-se en la única persona en gaudir d’aquesta distinció. 

Es dedicava a fer treballs de recerca, com a autodidacta que era, i els 

il·lustrava amb dibuixos i aquarel·les seves. El 2013 finalitzà un treball de tots els 

                                                           
5 Text extret del full de sala de l’exposició. 
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alcaldes de Ciutadella, des de l’any 1928, que comprenia 25 biografies 

referenciades i que roman inèdit. Així mateix també treballà en un diccionari 

popular sobre el “rallar en pla”. Acabà un manuscrit ple de dibuixos obra seva: 

Apuntes bisuteros de Menorca. Dirigí durant varis anys la Revista trimestral Edad 

de Oro, on s´encarregava de cercar col·laboracions, i coordinà també una Guia 

Naútica.  

Li agradava col·leccionar objectes antics, claus, plaques de carrer o de 

cases, rajoletes, espases....i moltes col·leccions de revistes. Li agradava retallar 

les notícies dels diaris, classificar-les i muntar carpetes per temes. Fou una 

persona altruista al llarg de tota la seva vida. Bona prova d’això és la medalla de 

coure que va rebre de l’Hospital de la Sta Creu i Sant Pau de Barcelona per 25 

donacions de sang i el 1985, la Medalla d’Or de la Germandat de Donants de 

Sang de Balears, per 52 donacions, a part d’organitzar trobades de la Germandat 

durant molts d’anys. També fou membre de la Junta directiva de Metges del món 

durant varis anys.  

A l’obra Pintura Menorquina Contemporània (1982) figura entre la selecció 

dels 50 pintors de l’Illa i d’ell es diu: Aconsegueix plasmar els difícils paisatges 

de Mallorca, tot harmonitzant uns tons suaus amb uns matisos no visibles, els 

quals donen profunda harmonia paisatgística. Com canvia sa paleta davant el 

paisatge menorquí! L’ha plasmat de meravella.  

En Seguí Vázquez continuà pintant fins un mes abans de morir. A una 

entrevista al Diari de Mallorca (07-04-2013) deia: “Jo seguesc pintant. M’agrada 

molt el paisatge i he cultivat diverses tècniques. Actualment el que me va millor 

és l’aquarel·la i la tinta perquè són senzilles. Inclús m’agrada pintar el que veig 

per la finestra del meu estudi”. 
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Cartell de la inauguració de l’exposició “Joan Seguí” 
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5.2.3. “Eskistchos”6. 

L’exposició “Eskitschos” fou inaugurada el 13 d’abril i va restar a la planta 

de baix del Museu fins al mes de juliol. Aquesta exposició va ser produïda 

íntegrament pel personal del Museu que en aquells moments comptava amb 

l’ajuda de tres becaris de la UIB (un del grau en història de l’art, i dos del Màster 

en Patrimoni). L’objectiu de l’exposició va ser donar visibilitat a una part del fons 

de la col·lecció del Museu que es trobava en el magatzem sense exposar. Així 

mateix, el Museu va comptar amb el suport d’AFACA qui va cedir les vitrines per 

a dur a terme la mostra.  

Toni Pons, junt a la seva dona Inés Català, començà una profusa 

col·lecció de sabates singulars de totes les mesures, colors, formes, preus i 

procedències a partir del 1975.  

El calçat és doncs el protagonista indiscutible d’una col·lecció que es 

mostra en totes les formes imaginables. Alguns dels objectes exposats no tenen 

                                                           
6 Text extret del full de sala de l’exposició. 

Acte d’inauguració de l’exposició “Joan Seguí” 
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més finalitat que la de ser contemplats. Altres, però, són objectes pensats per a 

ser usats quotidianament. Tan sols cal acurar un poc la mirada per adonar-se’n 

de que aquests objectes aparentment inservibles són en realitat cossiols per 

plantes, clauers, encenedors, cendrers, passadors de cabells, guardioles, joiers, 

botelles i botellers, despertadors, rellotges, tasses, teteres, gerros, portaplomes, 

pinces, estoigs, carteres, etc. És curiós constatar com formalment en molts 

d’aquests objectes es repeteixen motius amb cans, moixos, ratolins, flors, pilotes 

de futbol, etc. Hi ha també sabates de princesa del conte de la Ventafocs, 

sabates amb imatges religioses, extravagants sabates de tacó en miniatura, 

espardenyes, botes, fantàstiques reproduccions de sabates d’arreu del món i 

souvenirs de Lluc, Galicia, Madrid, Portugal o Hollanda que indiferentment 

prenen forma d’esclops com si fossin quelcom de característic de cada un 

d’aquests indrets. Dins la col·lecció s’aprecia també una singular obsessió per 

les sabates foradades i per suposat, una legió de mini-sabaters disposats a 

arreglar-les.  

Una part important d’aquesta peculiar col·lecció està vinculada a l’estètica 

Kitsch en quant a l’extravagància, l’eclecticisme, el predomini del color, els 

elements cridaners i l’acumulació d’objectes formalment diferents. Dins el camp 

de la teoria, el Kitsch ja va ser estudiat per autors tan importants dels anys 30 

com Broch, Benjamin, Adorno o Greenberg, que van usar el terme per 

contraposar-lo al de l’avantguarda. 

Exposició Eskitschos 
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5.2.4. “Calzar-Alzar”7. 

L’exposició “Calzar-Alzar” fou inaugurada el 7 de juliol i va estar exposada 

fins el mes de desembre. Tash-Art Rugs Project va néixer com un projecte artístic 

per dissenyar i produir estores concebudes com a peces de col·lecció. Les 

cestores, que reprodueixen creacions dels artistes Rafa Forteza i Albert Pinya, 

són autèntiques obres d'art elaborades a mà en els tallers artesans de l'Índia. 

Són peces úniques, realitzades amb la llana de Nova Zelanda, considerada com 

una de les fibres naturals més pures del món. A la base d'aquest nou projecte es 

troba la preservació de les tècniques tradicionals i la innovació en el disseny, 

duguent-lo al llenguatge purament artístic, el que permet jugar amb una infinita 

gamma de colors, relleus i textures en funció del dibuix. El resultat és una 

col·lecció limitada d’estores contemporànies concebudes com una nova 

representació artística.  

Rafa Forteza és hereu de la tradició gestual i informalista europea de la 

segona meitat del segle XX i considerat un dels creadors més reveladors de la 

plàstica espanyola contemporània, el pintor, gravador i escultor Rafa Forteza és 

també reconegut pel seu marcat interès per la subversió de gèneres artístics. És 

autor d'obres de esquematisme màxim, falsos collages, escultures possibles i 

impossibles, gravats de gran format, llibres de bibliòfil, etc. En les seves 

"construccions" ha utilitzat tota mena d'objectes fonent pintura amb fustes, 

vidres, fang, plàstics, metalls, cartró o arpillera. Ara s'ha embarcat en el projecte 

Tash-Art Rugs Project, una col·lecció d’estores ideada com una extensió més en 

el conjunt de la seva obra i amb la qual torna a mostrar la seva fascinació per la 

investigació dels materials.  

Per la seva banda, el treball d’Albert Pinya parteix d'una ingenuïtat 

intencionada i irònica que aconsegueix desmantellar les estructures perverses 

de la realitat. Ha desenvolupat ràpidament un estil propi i identificable, en què 

aplica els codis de la cultura popular, del còmic, de la il·lustració i una meditada 

estètica ingènua que amaga un tractament precís dels temes que explora. La 

seva obra renega de "l'art pour l'art" i entén que, sent com és un mitjà d'expressió, 

l'art és eminentment comunicatiu i ha d'estar sempre basat en una ideologia. Per 

tot això, més que parlar de 'creació artística' hauríem de parlar de reacció 

                                                           
7 Text extret del full de sala de l’exposició. 
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artística. La pintura, el dibuix, la intervenció, la instal·lació, la performance i el so 

són els mitjans amb que treballa per desenvolupar el discurs de les seves 

narracions. Una de les seves màximes obsessions es centra en l'estudi i en 

l'observació de l'ésser humà i la manera que aquest té d'establir relacions amb 

la societat i amb l'entorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntatge de l’exposició “Calzar-Alzar” 
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5.2.5. Peces del mes. 

Així mateix, i en paral·lel a les altres exposicions temporals, es va 

començar la iniciativa “La peça del mes”, situada al hall del Museu, per donar 

visibilitat a diferents peces de la col·lecció del Museu sense exposar.  

La peça del mes de gener foren unes botes de futbol de la Casa Janer i 

una pilota de futbol de l’època8. Aquest parell de sabates remunta de la dècada 

dels anys 40 i 50 i són de les primeres fabricades en el taller que les dóna nom: 

la Casa Janer.  

D’aquestes sabates podem destacar que tot i emprar-se per a jugar a 

futbol, no es fabricaven amb els característics tacs del calçat futbolístic actual. 

Enlloc d’aquest element actual més sofisticat, les sabates com les que es poden 

contemplar al museu incorporaven unes tiretes de cuir a la sola per ajudar als 

futbolistes a aguantar-se l'equilibri en el camp de joc. 

La Casa Janer té el seu origen en Antoni Janer, qui, per imposició del seu 

pare, fou barber abans de dedicar-se al món del calçat i convertir-se en una de 

les figures cabdals de la història de la indústria a Inca. Janer fou una persona 

emprenedora i valenta que va decidir engegar un gran projecte en el difícil 

moment de la postguerra. Gran aficionat al futbol, va decidir posar en marxa, 

juntament amb la seva esposa Margalida, un taller de sabates esportives, en 

especial per a jugadors de futbol. 

Cal destacar la fita important que suposava que una empresa de l’època 

es dediqués exclusivament a la producció del calçat esportiu. L'especialització, 

lligada a la bona qualitat del producte i a la manca de competència en aquest 

camp, van fer que la marca Janer es fes coneguda a nivell estatal i internacional, 

arribant a distribuir els seus productes a Marroc, Holanda, França o Suïssa.  

Fou tal el seu reconeixement que equips de primera divisió com el F.C. 

Barcelona calçaven les seves sabates. La marca Adidas també es feu ressò de 

la Casa Janer i va mostrar-se interessada en adquirir-la, però la família va acabar 

rebutjant finalment aquesta oferta. A la mort del Mestre Antoni Janer, el taller va 

ser administrat per la seva filla Maria i el seu gendre Jeroni. La Casa Janer tancà 

definitivament l’any 1993.  

                                                           
8 Text extret del fulletó de sala basat en l’article de  Cortès, Santiago. (2011). “Un taller de sabates 
de futbol a Inca”. Dins XII Jornades d’Estudis Locals d’Inca. Inca: Ajuntament d’Inca. 
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Les sabates es troben en el museu després d’haver estar cedides per la 

família Janer.  

 

  

La peça del mes de febrer varen ser uns botins de dona i nina del segle 

XIX9. Amb motiu de la recent cessió de dos models de sabates històriques feta 

per Miquel Riutort al Museu del Calçat, vam aprofitar l’avinentesa per elegir-les 

com a peça del mes de febrer. Es tracta de dos parells de sabates que es 

remunten al segle XIX provinents, suposadament, dels Estats Units d’Amèrica. 

Es tracta d’unes sabates de dona i de nina adquirides originalment per Sebastià 

Llompart, un mallorquí que residí als Estats Units fins a la seva jubilació. En 

                                                           
9 Text extret de la fulla de sala 

Botes de la Casa Janer, peça del mes de gener 
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tornar a Mallorca, va regalar aquestes sabates a Miquel Riutort, el darrer 

propietari de les mateixes. 

Les sabates de senyora són les més destacades, en concret són uns 

botins de mitja canya, elaborats amb pell i tancats lateralment amb botonera. 

Presenten un tacó baix. El botí serà el tipus de calçat per excel·lència al llarg 

de tot el segle XIX. Les sabates de nina reprodueixen el mateix model que les 

sabates de la mare. Ens referim a un tipus de botí baix i pla, tot i que presenta 

el mateix sistema de tancament en botonada. Les nines acostumaven a vestir 

falda ampla que sovint deixava al descobert les seves sabates.  

La vestimenta i el calçat infantil no s’adaptaven a les necessitats dels 

nins i les nines, sinó que responien als gustos i la moda de l’època. En aquest 

sentit, els més petits es vestien i calçaven igual que els adults, tal i com es pot 

apreciar a la peça del mes exposada. No serà fins les acabades del segle XIX 

quan es consideri poc apropiada aquesta pràctica i es comenci a desenvolupar 

un calçat específic per nins. 

 

Botins de nina, peça del mes de febrer 
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La peça del mes d’abril foren unes màquines en miniatura10. El conjunt 

està format per un total de 14 màquines de sabates en miniatura, les quals foren 

cedides al Museu per la casa BALLCO el 2009. Les peces metàl·liques foren 

elaborades en plata i representen a petita escala, però amb gran detall, màquines 

reals per a la fabricació del calçat. Podem observar en elles els engranatges i 

elements més destacats que trobarem en les mateixes màquines a escala real, 

com les que formen part de l’exposició permanent del Museu que es pot visitar 

al pis de dalt, que al mes de setembre presentarà nova museografia. Aquesta 

mostra de màquines en miniatura ens serveix per veure com d’heterogeni és el 

fons del Museu, les peces que formen la seva col·lecció són molt diverses tant 

per la seva naturalesa com per la seva procedència. Per això hi podem trobar 

eines, màquines, sabates, dibuixos, documents, llibres, fotografies, quadres, 

etc., tot relacionat amb el món del calçat. 

                                                           
10 Text extret de la fulla de sala 

Botins de dona, peça del mes de febrer 
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La peça del mes de juny varen ser tres màquines auxiliars. En concret ens 

referim a una Màquina de fer el bisellat de la vira (1), una Màquina de centrar (2) 

i una Màquina de marcar la sola (3).  

1. Aquest aparell desplaçava una petita cutxilla en una tira de pell (vira), 

realitzant-hi un tall a mode de canaleta. Llavors la canaleta oberta a la vira 

s'emprava, en la fabricació Black, per a facilitar el cosit de la plantilla al corte. 

Com indica la seva placa ha estat elaborada a Alaró per Rafel Oliver. Entrà al 

Museu el 2011 gràcies a una donació de Miquel Cañellas.  

2. Eina a mode de pinça amb quadre dents que servia per subjectar i 

estirar la pell del corte alhora que aquest es muntava amb la forma de fusta. Solia 

anar fixat a una base de fusta de pi. Prové de la fàbrica Can Melis d’Inca.  

3. Màquina que a través d’un sistema d’engranatges feia girar dues rodes 

col·locades de manera vertical una sobre l’altra, entre les quals es passava la 

sola per tal que aquesta fos marcada. Forma part de la col·lecció del Museu 

gràcies a una donació de Pedro Coch. 

Es tracta de màquines petites i senzilles, les quals només donen suport 

en una tasca concreta de la producció de la sabata. Aquest tipus d’aparells 

comencen a aparèixer a l’illa des del darrer terç del segle XIX i no suposen una 

conversió del treball artesà al món industrial, sinó que obren un període de 

transició on conviuen ambdós models. També cal destacar que no es tracta 

Eines en miniatura, peça del mes d’abril 
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d’instruments electrificats, tots ells s’activen manualment accionant les 

respectives palanques. En origen tendrien com a base un peu de fusta o una 

taula de treball, fet que ens dóna una idea de com s’empraven, podem veure 

com en les bases s’aprecien els forats emprats per fixar-se. 

Avui dia aquests aparells formen part de màquines més grans a les quals 

han estan integrats, o bé han estat substituïts per altres màquines més 

avançades i sofisticades. 

La peça del mes de juliol va ser un teler de fusta per trenar pell i una 

sabata de fabricació espanyola de pala trenada de la marca Charles Jourdan. 

Aquesta màquina entreteixeix tres o més trenes de pell prenent les que fan servei 

de trama fent-les passar alternativament per sobre i per sota de les restants, que 

fan servei d’ordit. El teixit resultant d’aquesta pell trenada s’utilitzava, entre altres 

coses, per a la fabricació de sabates d’estiu, ja que la pell, treballada d’aquesta 

manera, constituïa un material més fresc amb millor transpiració adaptat a la 

calor de l’estiu. Aquesta màquina pertany a la col·lecció del Museu del Calçat 

d’Inca gràcies a una donació de les Monges Tancades de Campanet. 

 

Màquines d’industries auxiliars, peça del mes de juny 
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Teler per trenar pell, peça del mes de l’estiu 



79 
 

6. Cessions d’espai i usuaris d’administració. 

Com hem comentat anteriorment, entenem com activitats externes totes 

aquelles que es produeixen dins del Museu, ja sigui mitjançant la cessió d’espais 

o les persones que acudeixen a aquest per motius administratius. Hem cregut 

important diferenciar-les de la resta perquè la seva naturalesa és completament 

diferent de les anteriors, però pel fet de produir-se dins aquest recinte, és 

necessari portar un control d’elles.  

Així doncs, hem decidit emprar el terme usuaris del Museu per diferenciar 

aquelles persones que venen al Museu dels visitants del Museu, que visiten 

alguna de les exposicions o acudeixen a algun acte organitzat per aquest. Entre 

els motius principals dels usuaris del Museu s’hi situen els registres de mercats 

(setmanal, d’encants, de Nadal), de fires i Dijous Bo, de cassals d’entitats, de 

cessió de materials, i de cessió de la sala de conferències (i la seva posterior 

utilització). Cada setmana tenim diversos actes externs a la sala de conferències 

del Museu, el que demostra el compromís del Museu amb les institucions i amb 

la comunitat en general i la gran voluntat d’oferir els nostres espais i d’obrir-se. 

 

7. Comunicació. 

El Museu del Calçat i de la Indústria també ha treballat activament durant 

el 2018 en millorar la seva comunicació per tal d’arribar més a la societat. En 

aquest sentit, les dues tasques principals han estat les de renovar la pàgina web,  

la senyalització exterior i interior del Museu i la renovació del logo. 

La web d’un museu és la seva carta de presentació. Es per això que ha 

de ser atractiva, útil, pràctica i que serveixi com a contenidor de documentació, 

notícies i investigacions generades al voltant de la seva col·lecció. Durant el 2018 

el Museu del Calçat ha tengut l’oportunitat de fer una nova pàgina web seguint 

aquestes directrius gràcies a l’habilitat d’un dels seus becaris procedent del grau 

en Història de l’Art de la UIB, Lluc Aparicio. Tenint en compte la intenció de captar 

l’atenció de visitants estrangers, la web es presenta no sols en català i castellà, 

sinó també en anglès i en alemany. La nova web, estrenada al novembre de 

2018 ja amb el nou logo, presenta nou disseny i una nova distribució de les 

seccions d’entre les que destaquen un apartat sobre varis aspectes del Museu 
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(visita, història i missió, equip, cessió d’espais, memòries anuals, com 

col·laborar), una altra secció sobre les diferents col·leccions, un recull 

d’exposicions passades, presents i futures, un apartat de didàctica i difusió, 

agenda i finalment la mediateca: un espai on es contenen els vídeos generats al 

Museu, un recull de premsa, un arxiu fotogràfic, i un repositori de les 

investigacions al voltant de la temàtica del Museu. 

 

 

 

 

 

 

Nova web del Museu 

Nova web del Museu 
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També es millorà la senyalització interior i exterior, instal·lant noves 

senyals de trànsit per indicar la ubicació del centre, i varis panells explicatius a 

les dues entrades del Museu. 

Finalment DCP3 s’encarregà de la renovació del logo del Museu adaptat 

a la nova denominació: “Museu del Calçat i de la Indústria”. 

 

 

 

 

 

 

Nova web del Museu 

Nova web del Museu 

Nova web del Museu 
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Nova senyalització interior del Museu 

Nova senyalització exterior del Museu 
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8. El Museu en dades. 

Mes Visites guiades Tallers Actes Total 

Generals Educatives 

Gener 43 160 0 0 203 

Febrer 25 90 0 0 115 

Març 44 86 0 42 172 

Abril 60 30 0 98 188 

Maig 70 228 0 64 362 

Juny 100 55 11 0 166 

Juliol 134 95 110 120 459 

Agost 27 0 0 72 120 

Setembre 42 0 0 0 42 

Octubre 15 0 0 0 64 

Novembre 0 0 12 525 537 

Desembre 9 0 34 0 45 

2018 569 744 167 849 2.473 

Nombre de persones per visites guiades, tallers i actes. 

 

Mes Pelotas Eskitschos Calzar-Alzar Exposició 

permanent 

(antiga) 

Exposició 

permanent 

(nova) 

Visitants 1.098 1.799 1.560 4.052 596 

Nombre de visitants per exposicions. 

 

Mes Sala de conferències Qüestions 

administratives 

Total 

persones 
Cessions Institucions/ 

demandants 

Persones 

Gener 19 8 511 223 734 

Febrer 6 5 221 126 347 

Març 13 6 315 213 528 

Abril 11 8 285 230 515 

Maig 18 12 678 133 811 

Juny 28 14 344 312 656 

Juliol 9 5 105 115 220 

Agost 1 1 19 13 32 

Setembre 6 4 147 141 288 

Octubre 9 7 164 261 425 

Novembre 8 6 164 261 425 

Desembre 9 7 280 261 541 

2018 137 83 3.233 2.118 5.351 

Usuaris del Museu i motius. 
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Mes Visitants  Usuaris Total 

Guiats Lliures Tallers Actes Cessió 

d’espais 

Adminis-

tració 

Gener 203 144 0 0 511 223 1.081 

Febrer 115 109 0 0 221 126 571 

Març 130 121 0 42 315 213 821 

Abril 90 435 0 98 285 230 1.138 

Maig 298 359 0 64 678 133 1.532 

Juny 155 444 11 0 344 312 1.266 

Juliol 229 178 110 120 105 115 857 

Agost 27 142 0 72 19 13 273 

Setembre 42 137 0 0 147 141 467 

Octubre 0 125 0 0 164 261 550 

Novembre 15 93 12 525 164 261 1.070 

Desembre 9 134 34 0 280 90 547 

2018 1.313 2.421 167 849 3.233 2.118 10.750 

Visitants i usuaris del Museu. 

 

9. Col·laboracions, convenis, subvencions, 

donacions/cessions i patrocinis. 

Durant el 2018 el Museu ha col·laborat amb diverses institucions i 

persones sense les quals no hauria estat possible bona part de la tasca 

realitzada i de la remodelació de l’exposició permanent. 

 

9.1. Consell de Mallorca. 

El Museu duu anys mantenint una estreta col·laboració amb el Consell de 

Mallorca, concretament amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. 

Aquesta s’ha materialitzat en una sèrie de col·laboracions i subvencions. El 

Consell de Mallorca ha col·laborat amb el projecte “Viu la Cultura” i amb el 

documental La màgia de les màquines: la producció industrial del calçat. També 

ha atorgat dues subvencions per l’homenatge als sabaters i sabateres, les 

il·lustracions de la nova exposició permanent i l’opuscle La fabricació manual i 

industrial del calçat. Un patrimoni immaterial del Raiguer amb 10.982€ i amb 

panells i cartel·les de la nova exposició permanent, uns auriculars per aquesta, 

les lones de l’entrada i la senyalització exterior amb 7.594€. 
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9.2. SOIB. 

Durant el 2018 el Museu ha col·laborat activament amb el SOIB i els 

projectes que aquest organisme gestiona o coordina. Els dos projectes que han 

tengut relació amb el Museu han estat el de “Joves Qualificats-Futur Jove” i el de 

“Visibles-Inca en Marxa”. En el primer, orientat a joves menors de 30 anys amb 

estudis superiors sense feina, han participat Bernat Mateu Morro i Biel Company 

Rubio com a “tècnics”. El primer està al Museu durant 7 mesos, entre els mesos 

de desembre de 2017 i el juliol de 2018. La seva tasca principal consistia en 

promocionar com a destí turístic el Museu. El segon, que ha d’estar al Museu 

durant 12 mesos, des del novembre del 2018 fins el mateix mes de l’any següent, 

té com a objectiu principal donar suport als diferents serveis del Museu (educació 

i acció cultural, promoció i difusió i documentació i catalogació). Del projecte 

“Visibles-Inca en Marxa” s’ha beneficiat Trinidad García  com a “ordenança”, amb 

les tasques d’atenció al públic i telefònica i supervisió de les instal·lacions. 

 

9.3. Universitat de les Illes Balears. 

El Museu ha col·laborat amb la Universitat de les Illes Balears a través de 

del programa de pràctiques (de tres mesos, entre l’abril i el maig) del Màster de 

Patrimoni i del Grau d’Història de l’Art, del quals s’han beneficiat Cristina Sancho, 

Carolina Crespo, Carlos Pozas (encarregats de documentació, difusió i gestió) i 

Lluc Aparicio (encarregat d’elaborar la nova pàgina web). 

 

9.4. Centre de Formació d’Inca. 

La col·laboració amb el Centre de Formació i Es Grop ha estat bàsicament 

concretada en la figura de Pep Pinya (professor del curs de Fusteria impartit en 

aquest centre), que ha col·laborat activament amb les diferents tasques de 

fusteria relacionades amb la construcció de la nova exposició permanent. 
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9.5. Patrocinis: AFACA, Camper, Viva Hotels, 

Ingrama i Caixa Colonya. 

A més de amb institucions públics, el Museu del Calçat i de la Industria 

també ha col·laborat activament amb empreses i associacions empresarials per 

complir la important tasca de reinaugurar el Museu. Han col·laborat 

econòmicament amb el Museu diferents empreses insulars, com Camper amb 

5.000€, Caixa Colonya amb 1.800€, Viva Hotels amb 3.000€, l’Associació de 

Fabricants de Calçat i Auxiliars del Calçat de Mallorca (AFACA) amb 10.000€ i 

Ingrama amb treballs d’impressió i reproduccions de revistes.  

 

9.6. Donacions i cessions. 

El Museu del Calçat i de la Indústria ha comptat amb varies cessions de 

particulars i empreses que han resultat fonamentals per a la nova exposició 

permanent del Museu.  

AFACA (Associació de 

Fabricants i Auxilars 

del Calçat de Mallorca 

 

Cessió de 85 sabates 

de les empreses que 

han format part de 

l’Associació 
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Lottusse-Família Fluxà 

 

Cessió de tres sabates 

de la seva col·lecció 

actual. 

 

Cessió d’una selecció 

de la col·lecció d’art 

“Transfhorma”: 

 

 Pep Duran, S/T 
(forma pintada de 
blau dins una caixa 
de metacrilat) 

 Jaume Fullana, S/T, 
1997 (forma de fusta 
tallada) 

 Pep Guerrero, S/T, 
1997 (dues formes 
pintades i capsa de 
cartó pintada) 

 Teresa Matas, 
Quatre, ànima, 
blanc, negre, cap, 
besades (forma, fil, 
teles i inscripcions) 

 Miquel Navarro, S/T, 
1997 (forma amb 
assemblatge de 
ferro, plàstic i cuiro) 

 Jésus Palma, S/T 
(forma i cel·la de 
ferro) 

 Miguel 
Czernikowsky, S/T 
(forma sobre 
fotografia en blanc i 
negre) 

 Mònica Fuster, S/T 
(forma, filferro, 
plàstic i fotografia) 

 Chema Madoz, S/T, 
2001 (fotografia, 
firmada i numerada 
11/15) 
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 Louise Bourgeois, 
Dialogue des sourds, 
1998 (forma i paper) 

 Alicia Otaegui, El 
gran hermano, 2000 
(forma de fusta i 
plàstic) 

 Elsa Mora, S/T 
(forma, branques 
seques, fotografies) 

 

 

CAMPER 

 

Cessió de tres sabates 

de la seva col·lecció 

actual 

 

Calçats Comes 

 

Cessió de tres 

sabates de les seves 

col·leccions actuals 
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Bestard 

 

Cessió de tres 

sabates de la seva 

col·lecció actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmina Shoemaker 

 

Cessió de tres 

sabates de la seva 

col·lecció actual 
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Calçats Miquel 

 

Cessió de tres sabates 

de la seva col·lecció 

actual 

 

 

TLB 

 

Cessió de tres 

sabates de la seva 

col·lecció actual 
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Antoni i Magdalena 

Tomàs 

 

Cessió de dos 

mostruaris de 

representants de 

calçat i vàries 

revistes de moda 

procedents del seu 

pare, representant 

de calçat. 

 

Bernat Mateu 

 

Cessió d’una targeta i un 

albarà de l’empresa M. 

Sampol Riera 

 

Catalina Morro 
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Cessió d’una llibreta amb dissenys de 

pell. Aproximadament anys 70. 

 

 

 

Bartomeu Pol 

 

Cessió d’un 

extensomètre i vàries 

soles de goma 

procedents de la seva 

fàbrica “Gomes Pol” de 

Consell 
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Bartomeu Adrover, Fernando 

Aguilar, Guillem Barceló, Maria 

Beltran, Esperança Beltra, Antònia 

Beltran, Catalina Beltran, Aina 

Buades, Antònia Coll, Antònia 

Cànaves, José Alorda, Francisca 

Clar, Miquel Corró, Jaime Ginard, 

Luciano López, Manuel López, 

Antonia Mármol, Genoveva Mármol, 

Joan Martorell, Gabriel Molina, Toni 

Morey, Magdalena Puigserver, Pau 

Rotger, Pep Rotger, Francisca 

Repiso, Miquel Sabater, Rafaela 

Soler, Antoni Tomàs, Antonia 

Torres, Manolo Santacruz, Antònia 

Tomàs, Damià Tomàs, Feliu 

Torrens, José Torrens, Carmen 

Torres, Toni Vallori, Antoni Reus, 

Daniel Rios, Carmen Ramírez, 

Maciana Pujades, Juan Pedro 

Parrado, José Muñoz, Paco Moyà, 

Jordi Guirado, Joan Llinàs, 

Mercedes Lara i Ramona Lara 

 

Cessió de fotografies seves 

treballant les sabates 
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10. El Museu a la premsa. 

Durant el 2018 el Museu va augmentar la presència del Museu a la 

premsa, sobretot arran de la incorporació de la nova directora a finals de 2017, 

la reinauguració d’aquest i a les inauguracions de les diverses exposicions 

temporals. Els esdeveniments que formaven part del projecte de reinauguració, 

així com el mateix acte de presentació, són els que gaudiren de major ressó a la 

prensa. Són exemple les següents noticies: 

- “El Museo del Calzado de Inca reestructurará su exposición y busca 

patrocinio”. Diario de Mallorca. 5 de febrero de 2018. 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/02/05/museo-calzado-

inca-reestructura-exposicion/1285185.html 

- “El Museu del Calçat d’Inca es renova i prepara un memorial fotogràfic”. Ara 

Balears. 5 de febrer de 2018. https://www.arabalears.cat/partforana/Museu-

Calcat-prepara-memorial-fotografic_0_1955804633.html 

- “El Museu del Calçat i la Pell d’Inca restructurarà l’exposició permanent”. Ara 

Balears. 2 d’abril de 2018.  https://www.arabalears.cat/partforana/Museu-

Calcat-Pell-reestructurara-lexposicio_0_1989401113.html 

- “El Museu del Calçat es reinagurà dia 30 de novembre”. Canal de Youtube 

d’IB3. 18 de noviembre de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=3DUHGZbnwSM 

- “El Museo del Calzado reabre con un nuevo planteamiento didáctico”. Diario 

de Mallorca. 30 de noviembre de 2018. https://www.diariodemallorca.es/part-

forana/2018/12/01/museo-calzado-inca-reabre-nuevo/1370941.html 

- “El Museu del Calçat de Inca se moderniza para ser un referente de la historia 

del sector”. Última Hora, 1 de desembre de 2018. 

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/12/01/1042025/museu-

del-calcat-inca-moderniza-para-ser-referente-historia-del-sector.html 

- “Reinaguració del Museu del Calçat i de la Indústria”. Canal de Youtube de 

l’Ajuntament d’Inca. 1 de desembre de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=nR-eML3MvrA 

- “El Museu del Calçat i de la Indústria estrena el nou projecte museogràfic”. 

Canal de Youtube de l’Ajuntament d’Inca. 1 de desembre de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wDimKfk454 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/02/05/museo-calzado-inca-reestructura-exposicion/1285185.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/02/05/museo-calzado-inca-reestructura-exposicion/1285185.html
https://www.arabalears.cat/partforana/Museu-Calcat-prepara-memorial-fotografic_0_1955804633.html
https://www.arabalears.cat/partforana/Museu-Calcat-prepara-memorial-fotografic_0_1955804633.html
https://www.arabalears.cat/partforana/Museu-Calcat-Pell-reestructurara-lexposicio_0_1989401113.html
https://www.arabalears.cat/partforana/Museu-Calcat-Pell-reestructurara-lexposicio_0_1989401113.html
https://www.youtube.com/watch?v=3DUHGZbnwSM
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/12/01/museo-calzado-inca-reabre-nuevo/1370941.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/12/01/museo-calzado-inca-reabre-nuevo/1370941.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/12/01/1042025/museu-del-calcat-inca-moderniza-para-ser-referente-historia-del-sector.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/12/01/1042025/museu-del-calcat-inca-moderniza-para-ser-referente-historia-del-sector.html
https://www.youtube.com/watch?v=nR-eML3MvrA
https://www.youtube.com/watch?v=-wDimKfk454
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Aquest vídeo, tot i no ser enregistrat per la prensa, sinó des del Museu, 

també ens mostra els tallers intergeneracionals que es realitzaren durant els 

mesos de juny i juliol per tal de crear des de la comunitat el nou Museu.  

- https://www.youtube.com/watch?v=Df7ir64wk4c 

Però la premsa també recollí altres notícies de la resta d’actes i 

exposicions realitzades en el Museu. L’exposició “Eskitschos” també va 

apareixer a la premsa. Alguns exemples són: 

- “Una muestra de zapatos “muy kitsch” en Inca para espolear los sentidos”. 

ABC. 13 d’abril de 2018. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2791389 

- “Interesante exposición de Eskitschos en el Museu del Calçat”. Dijous. 26 

d’abril de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Df7ir64wk4c
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2791389
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L’exposició “Calzar-Alzar” també tingué un gran ressó, amb aparicions com: 

- “Arte horizontal en alfombra hindú”. Diario de Mallorca, 14 de juliol de 2018. 

https://www.diariodemallorca.es/cultura/2018/07/14/arte-horizontal-alfombra-

hindu/1330904.html 

- “La iconografía de Forteza y Pinya accede al museo en nuevos soportes”. 

Última Hora. 19 de juliol de 2018. 

- “‘Calzar-Alzar’, una doble mirada Forteza-Pinya”. Última Hora. 29 de juliol de 

2018. 

https://www.diariodemallorca.es/cultura/2018/07/14/arte-horizontal-alfombra-hindu/1330904.html
https://www.diariodemallorca.es/cultura/2018/07/14/arte-horizontal-alfombra-hindu/1330904.html
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De la performance de Concha Vidal el dia Internacional dels Museus també 

aparegué una noticia: 

- “La memoria en unos pasos”. Diario de Mallorca. 7 de juny de 2018. 

 

11. Pressupost. 

Pressupost 

Dotació Ajuntament d’Inca  58.000 EUR 

Subvencions Consell de Mallorca 18.576 EUR 

Ingressos privats (donacions) 19.800 EUR 

TOTAL 
96.376 EUR 
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12. Conclusions. 

El 2018 ha estat un any molt important per al Museu. Durant aquest any 

4.750 persones han visitat el Museu, 3.437 de les quals participant en diferents 

activitats organitzades des del Museu, com visites guiades, tallers o 

inauguracions, una xifra molt destacable. A més, altres 5.351 vingueren al Museu 

per raons administratives o a través de la cessió de la sala d’actes. Aquesta fou 

cedida en 137 ocasions durant el 2018 a 83 demandants o institucions diferents, 

el que mostra la voluntat d’obertura dels seus espais. En total, 9.999 persones 

arribaren al Museu durant aquest any. 

Tanmateix, allò més destacat de l’any ha estat, sense dubte, la 

reinaguració. El nou Museu del Calçat i de la Indústria, rebatejat i presentat el 30 

de novembre de 2018, és el resultat d’un projecte conjunt en el que la participació 

activa d’una gran part de la comunitat ha resultat fonamental. La implicació de 

molts d’inquers i inqueres, així com d’ altres persones de la comarca que creien 

fermament en la necessitat de donar un canvi al seu Museu, ha fet que tot i les 

dificultats, un nou projecte fos possible.  

Una vegada avaluada la situació inicial del Museu, l’estudi de públic ha 

estat també essencial en aquest procés. Gràcies a ell vam saber que els inquers 

volien un Museu més atractiu, més dinàmic, més ordenat, amb més color i vida, 

amb vídeos, amb més imatges i fotografies, millor senyalitzat, i sobretot, amb 

més explicacions. Així s’ha fet.  La mostra més evident del grau d’implicació 

assolit per gran part del poble és la massiva concurrència a la inauguració de la 

nova exposició permanent, amb l’assistència de més de 400 persones. 


