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1.	  INTRODUCCIÓ	  	  

El present document ha estat crear per recollir i presentar de forma ordenada i clara l’activitat 
del Museu del Calçat i de la Pell al llarg de l’any 2017. Es tracta d’un instrument que permet 
d’una banda conèixer les iniciatives desenvolupades des del Museu (o bé amb la seva 
col·laboració) i per altra banda per conèixer la realitat en la qual es troba la institució i poder 
fer balanç de l’anualitat acabada.  

Al llarg de la memòria es presta especial atenció a les activitats organitzades des del Museu, a 
partir de la seva programació mensual. Cada mes s’han preparat un seguit d’activitats diverses 
per tal de dinamitzar el Museu i atreure i fidelitzar a nou públic. D’aquest ventall 
d’esdeveniments organitzats cal destacar especialment la repercussió i el pes que han tingut 
les exposicions temporals i els tallers educatius.  

Per altra banda la memòria també analitza totes les persones que al llarg del 2017 s’han 
acostat fins al Museu, diferenciant als visitants pel seu perfil i pel tipus de visita realitzada.   

El Museu però té una vocació territorial i no localista, per la qual cosa al llarg de l’any a 
participat en diferents activitats desenvolupades al carrer a fora de l’espai físic del Museu, en 
alguns casos fora del terme municipal d’Inca on està ubicat. En la memòria també es recull 
aquesta voluntat així com totes les activitats dutes a terme en aquest sentit, baix el lema 
'Museu i Territori'.  

El Museu ha tingut també una voluntat per obrir-se a la comunitat, per això ha creat una xarxa 
de contactes, col·laboracions i convenis amb particulars i entitats, especialment d’Inca.  

Per al 2017 el museu va escollir el lema de Dona i  Indústria , entorn del qual s’organitzaren 
diferents activitats que han format part de la seva programació. 
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2.	  ACTIVITATS	  DEL	  MUSEU	  PER	  A	  L’ANY	  2017 	   	  

Al llarg d’aquest 2017 el Museu ha anat organitzant o col·laborant en un seguit d’activitats, 
totes elles lligades al món del calçat i la indústria. Cal destacar que ens trobarem amb un 
nombre significatiu d’activitats que giren en torn de la dona i la indústria, ja que aquest ha estat 
el tema escollit per desenvolupar tota la programació del Museu. 

De les activitats organitzades des del Museu hem de diferenciar-ne la programació mensual, 
les visites, els tallers i les exposicions.  

2.1. PROGRAMACIÓ MENSUAL 

Entenem per programació mensual aquell conjunt d’activitats organitzades i presentades amb 
caràcter mensual pel Museu.  

Nom de l ’activ itat DONES SABATERES 
Tipus  Reunió-Taller  
Data 23/01 19h  

Descripció  
Reunió-taller mensual per recollir els testimonis i la història viva de les 
dones que treballen o han treballat a la indústria. 

Participants 12 persones 

Observacions  

Prèviament a la sessió es preparà, juntament amb l’associació de 
Dones d’Inca, un qüestionari adequat per a les entrevistes. La primera 
sessió anual de les reunions – tallers de les dones sabateres fou 
satisfactòria. L’assistència de dones de diferents edats i municipis 
enriquí la recollida de testimonis i amenitzà la vetllada. Per part del 
Museu és presentà el projecte anual amb la voluntat de convertir-se 
en un museu més participatiu i comunitari. Totes elles es vincularen, 
d’una manera o una altra, en la gestió de l’exposició temporal “Les 
invisibles” i la realització de l’audiovisual “Les dones de la indústria”. 
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Nom de l ’activ itat DONES SABATERES 
Tipus  Reunió-Taller 
Data 13/02 19h  

Descripció  
Reunió-taller per recollir els testimonis i la història viva de les dones 
que treballen o han treballat a la indústria 

Participants 11 persones 

Observacions  

La sessió es desenvolupà amb normalitat. Aquesta sessió fou diferent, 
en tant i en quant hi hagué presència d’homes, interessats en el tema i 
vinculats al calçat de manera familiar. Així mateix, les dones 
participants variaren respecte a la primera sessió. Per part del Museu 
és presentà el projecte anual amb la voluntat de convertir-se en un 
museu més participatiu i comunitari. Totes elles es vincularen, d’una 
manera o una altra, en la gestió de l’exposició temporal i la realització 
de l’audiovisual 

 

Nom de l ’activ itat LA MÀQUINA DE POLIR TACONS 
Tipus  Tertúlia del mes  
Data 17/02 19h  

Descripció  
Peça del mes, entorn de la qual es duu a terme una petita tertúlia en 
la qual s’explica la història de les màquines. L’activitat es realitza en un 
ambient distès amenitzat per un petit tast gastronòmic. 

Participants 12 persones 

Observacions  

La màquina de polir tacons fou l’escollida per a aquest mes. Els 
participants, d’entre 20 i 30 anys, participaren activament en la tertúlia 
comentant les seves experiències o interessant-se per la història i 
fabricació del calçat. Tot fou acompanyat d’un tast de vins i productes 
alimentaris de la terra. Des de la direcció es plategen estratègies i 
idees per millorar l’afluència d’aquestes activitats. 
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Nom de l ’activ itat INSEPARABLES  
Tipus  Contacontes 
Data 25/02 11h  

Descripció  
Contacontes i taller infantil basat en el llibre Inseparables, de Mar 
Pavón i Maria Girón. 

Participants 21 persones 

Observacions  

Amb la voluntat d’arribar a tots els públics de la comunitat, sense 
deixar de banda els més petits, s’organitzà aquest contacontes i taller. 
Fou un èxit de participació, en tant i en quant hi hagué gent que es 
quedà en llista d’espera. S’establí un determinat nombre de 
participants per tal d’oferir una experiència òptima a tots ells. 
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Nom de l ’activ itat AMB ULLS DE DONA  
Tipus  Visita guiada  
Data 28/02 18h  

Descripció  
Visita guiada en la qual donam a conèixer la història de la indústria 
contada en femení. 

Participants 16 persones 

Observacions  

Visita guiada realitzada en motiu de l’any Dona i indústria, per donar a 
conèixer la col·lecció del Museu des de la perspectiva de gènere. La 
visita es plantejà com un acte interactiu i global, per la qual cosa es 
començà amb una presentació a la sala d’actes, la visualització de 
fotografies i audiovisuals i la incitació al debat. El debat fou animat 
entre els participants, reflexionant i fent una anàlisi crítica de quina és 
la situació de la dona en la indústria actual i al mon en general. Feta 
aquesta presentació, la visita es desenvolupà per la planta superior, 
l’exposició permanent, en la que s’aturaren a cada una de les 
màquines i estris vinculats al món del treball femení. 
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Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES   
Tipus  Inauguració   
Data 09/03 19h  

Descripció  
Inauguració de la nova exposició temporal del Museu del Calçat i de la 
Pell 

Participants 200 persones 

Observacions  
La inauguració fou un èxit de participació. L’exposició fou 
comissariada i produïda íntegrament pel Museu del Calçat i de la Pell. 
El dia de la inauguració es realitzà una petita visita per a l’exposició. 
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Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum  
Data 16/03 19.30h 

Descripció  
Presentació del cinefòrum i projecció de la pel·lícula En tierra de 
hombres, Niki Caro, 2005. 

Participants 34 persones 

Observacions  
Rosa Cursach, Directora de l’Institut Balear de la Dona, no va poder 
assistir a la presentació, que finalment realitzà Sandra Rebassa, 
directora del Museu en aquell moment. 
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Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum  
Data 17/03 11h 

Descripció  
Projecció de la pel·lícula En tierra de hombres, Niki Caro, 2005, per als 
alumnes de 4t d’ESO del col·legi Beat Ramon Llull.  

Participants 26 persones 

Observacions  
Sessió escolar del cinefòrum, oferta des del Museu a diferents centres 
educatius.  

 

Nom de l ’activ itat DONES SABATERES 

Tipus  
Reunió-taller mensual per a recollir els testimonis i la història viva de 
les dones que treballen o han treballat a la indústria. 

Data 20/03 19h  

Descripció  
Reunió-taller mensual per a recollir els testimonis i la història viva de 
les dones que treballen o han treballat a la indústria. 

Participants 0 persones 
Observacions  Es planteja espaiar més les reunions per tal d’afavorir l’assistència. 

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum 
Data 30/03 19.30h  

Descripció  
Projecció de la pel·lícula La sal de la tierra, Herbert J. Biberman, 1954. 
Presentació i col·loqui a càrrec de Carles Manera, Professor titular 
d’història Econòmica a la Universitat de les Illes Balears. 

Participants 36 persones  
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Nom de l ’activ itat LA MÀQUINA DE REPUNTAR 
Tipus  Tertúlia del mes  
Data 07/04 19.30h  

Descripció  
Peça del mes, entorn de la qual es duu a terme una petita tertúlia en 
la qual s’explica la història de les màquines. L’activitat es realitza en un 
ambient distès amenitzat per un petit tast gastronòmic. 

Participants 19 persones  

Observacions  
Acompanyem la tertúlia del mes amb un tast gastronòmic a càrrec de 
Ramon Coll (Bodegues Son Bordils). 
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Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES: RUTA INDUSTRIAL EN FEMENÍ 
Tipus  Visita guiada   
Data 08/04 10h  

Descripció  
Visita guiada a càrrec de Catalina Ginard i Sandra Rebassa (Noümen 
Cultura Participativa). Coneixem la indústria des del punt de vista 
femení, la visita començà al Museu del Calçat.  

Participants 29 persones  

Observacions  
Acte organitzat per l’Ajuntament d’Inca i Centre de Professors d’Inca. 
Amb la col·laboració de la Fundació Cultural Es Convent. 

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum 
Data 20/04 19.30h  

Descripció  

Projecció de la pel·lícula Las mujeres de verdad tienen curvas, Patricia 
Cardoso, 2002. Presentació i col·loqui a càrrec de José Antonio Pérez, 
professor titular d’Història econòmica a la Universitat de les Illes 
Balears. 

Participants 46 persones 

Observacions  
Organització a càrrec de Museu del Calçat i de la Pell i Associació 
Comunitart.  

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum 
Data 21/04 11h  

Descripció  
Projecció de la pel·lícula Las mujeres de verdad tienen curvas, Patricia 
Cardoso, 2002, per als alumnes del Col·legi Santo Tomàs de Aquino. 

Participants 46 persones 

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum 
Data 11/05 19.30h  

Descripció  
Projecció de la pel·lícula: Metròpolis, Fritz Lang, 1927. Presentació i 
col·loqui a càrrec de Maria Magdalena Brotons, professora titular 
d’Història del Cinema a la Universitat de les Illes Balears. 

Participants 20 persones 
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Nom de l ’activ itat LES DONES DE LA INDÚSTRIA 
Tipus  Audiovisual 
Data 18/05 20h 

Descripció  

Presentació de l’audiovisual del Museu del Calçat i de la Pell que recull 
la memòria oral de les dones sabateres de la comarca. Organitzat pel 
Consell Insular de Mallorca, Xarxa de Museus de Mallorca, Museu del 
Calçat i de la Pell i Ajuntament d'Inca 

Participants 80 persones 

Observacions  
La projecció s’emmarca dins la programació del Dia Internacional dels 
Museus. 
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Nom de l ’activ itat AISLE 
Tipus  Audiovisual 
Data 19/05 21h 

Descripció  

A càrrec de: INTRVL AV, es va realitzar un xou audiovisual que es 
tractava d’una instal·lació LED amb àudio reactiu i música en directe 
que abastà des del piano clàssic i el jazz fins als sons més electrònics i 
industrials. El conjunt, compost per Elías Fabré i Xisco Cabello, 
persegueix la creació d’un nou espectacle visual i sonor. Organitzat pel 
Consell Insular de Mallorca, Xarxa de Museus de Mallorca amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d'Inca i Museu del Calçat i de la Pell. 

Participants 60 persones 

Observacions  
L’espectacle s’emmarca dins la programació del Dia Internacional dels 
Museus. 
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Nom de l ’activ itat FES UNES SABATES DE PLASTILINA 
Tipus  Taller 
Data 20/05 11h 

Descripció  

A càrrec de Baobab, es realitzà un taller de plastilina de colors, 
imaginació i creativitat per a nins majors de 5 anys. Organitzat pel  
Consell Insular de Mallorca / Xarxa de Museus de Mallorca amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Inca i Museu del Calçat i de la Pell. 

Participants 37 persones  

Observacions  
L’activitat s’emmarca dins la programació del Dia Internacional dels 
Museus. Als adults que acompanyaven als nins se’ls va oferir una visita 
guiada per l’exposició. 
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Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES 
Tipus  Cinefòrum 
Data 25/05 19.30h 

Descripció  
Projecció de la pel·lícula: Pago justo, Nigel Cole, 2010. Presentació i 
col·loqui a càrrec de Miquel Pieras, professor d’Història de secundària i 
investigador local. 

Participants 15 persones 
Observacions  Darrera sessió del Cinefòrum Les Invisibles.  

 

  

Nom de l ’activ itat LA MÀQUINA DE RONYAR 
Tipus  Tertúlia del mes  
Data 09/06 19h 

Descripció  
Peça del mes, entorn de la qual es duu a terme una petita tertúlia en 
la qual s’explica la història de les màquines. L’activitat es realitza en un 
ambient distès amenitzat per un petit tast gastronòmic. 

Participants 24 persones  

Observacions  

Acompanyem la tertúlia del mes amb un tast gastronòmic a càrrec 
Bodegues Munar. La tertúlia la realitzaren els dos estudiants en 
pràctiques del Màster de Patrimoni de la UIB (Bernat J. Mateu i Joana 
Maria Comas). 
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Nom de l ’act iv itat JOC DE PISTES: XEMENEIES  
Tipus  Taller  
Data 27/07 18h 

Descripció  
Taller infantil organitzat per Arquitectives, en el qual els nins crearen 
diferents xemeneies a partir de capses de sabates.  

Participants 33 persones 

Observacions  

Activitat prevista inicialment per a realitzar-se a la plaça de Santa Maria 
la Major, però per problemes meteorològics es va realitzar al Museu. 
Es va decidir mantenir el muntatge realitzat al Museu com a mostra de 
l’activitat feta. 

 

   

Nom de l ’activ itat LES DONES DE LA INDÚSTRIA  
Tipus  Audiovisual  
Data 28/07 20h  

Descripció  

Es torna a projectar l’audiovisual Les dones de la indústria que recull la 
memòria oral de les dones sabateres de la comarca. Organitzat pel 
Consell Insular de Mallorca, Xarxa de Museus de Mallorca, Museu del 
Calçat i de la Pell i Ajuntament d’Inca. 

Participants 9 persones 

Observacions  
Va coincidir amb altres actes organitzats en motiu de les festes 
patronals d'Inca.  

 

Nom de l ’activ itat JORNADA DE PORTES OBERTES  
Tipus  Portes obertes 
Data 12/09 10h a 20h  

Descripció  
Jornada de portes obertes al Museu amb motiu de la Diada de 
Mallorca, el Museu es va poder visitar de manera lliure i gratuïta. 

Participants 5 persones 

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES  
Tipus  Visita guiada 
Data 12/09 19h  

Descripció  
Visita guiada a l’exposició temporal Les Invisibles amb motiu de la Diada 
de Mallorca. 

Participants 7 persones 
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Nom de l ’activ itat PELOTAS  
Tipus  Inauguració 
Data 19/10 19.30h 
Descripció  Inauguració de l’exposició temporal Pelotas. 
Participants 40 persones 

Observacions  
Exposició de diferents obres elaborades per 15 membres de la 
Sociedad de Collage de Madrid i l’artista mallorquí convidat Alexandre 
Coll. 

 

      

 

Nom de l ’activ itat MOSTRA D’ESCUDELLES HISTÒRIQUES 
Tipus  Inauguració 
Data 02/11 19.30h 

Descripció  

Inauguració de l’exposició en el hall del museu de quatre escudelles 
històriques produïdes a Inca i que han estat cedides pel Castell de 
Bellver-Museu d’història de la ciutat, en el marc de l’activitat la Tardor 
als Museus, organitzat pel Consell de Mallorca 

Participants 40 persones 

Observacions  

Activitat realitzada en el marc de La tardor als museus. Com a fet 
destacat, cal remarcar que és el primer cop que es realitza un 
intercanvi de peces d’aquest tipus i el primer cop que s’exposen obres 
al hall del museu.  
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Nom de l ’activ itat MESTRES DEL FANG  
Tipus  Taula Rodona 
Data 02/11 20h 

Descripció  

L’acte es va dur a terme a la sala de conferències, comptà amb les 
intervencions dels experts Sebastià Gamundí, Santiago Cortès, Miquel 
Pieras i Maria Magdalena Riera i fou moderada per la Directora del 
Museu Aina Ferrero-Horrach. Els assistents es mostraren receptius i 
intervingueren amb preguntes i reflexions un cop acabades les 
intervencions les ponents.   

Participants 40 persones  

 

   

 

Nom de l ’activ itat PLATS I  PINTURES   
Tipus  Taller 
Data 04/11 11h  
Descripció  Taller infantil de decoració de plats.   
Participants 26 persones   
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Nom de l ’activ itat TALLER NADALENC   
Tipus  Taller 
Data 16/12 11h  
Descripció  Taller infantil de disseny de postals de Nadal.   
Participants 6 persones   

Observacions  
El mateix dia del taller s’organitzaren altres activitats i tallers per a nins 
i joves al municipi d’Inca. 

 

  

 

Taula resum dels participants a la programació mensual 2017  

Mes Participants Mes Participants Mes Participants 
Gener 12 Maig 212 Setembre 12 
Febrer 60 Juny 24 Octubre  40 
Març 296 Juliol 42* Novembre 46 
Abril  111 Agost 0** Desembre 6 
 Total 861 

* S’han comptabilitzat aquí 33 participants al joc de pistes (museu a fora) que finalment 
realitzaren l’activitat al Museu.  

** El mes d’agost no té programació externa. Es dedica a realitzar treball intern del Museu i es 
segueix amb la programació d’estiu.  
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2.2.	  VISITES	  	  

 

A l’hora de realitzar el recompte de les persones que s’han acostat al Museu diferenciam tres 
tipus, atenent al tipus de visita que han dut a terme. Així parlarem de visites guiades generals, 
visites guiades educatives i visites lliures.  

 

 

2.2.1.	  VISITES	  GUIADES	  GENERALS	  	  

Formen part d’aquest apartat aquells visitants que s’acosten al Museu en grup i han realitzat la 
visita (tant a l’exposició permanent com a la temporal) acompanyats d’un/a guia. En la majoria 
dels casos els guia algú responsable del Museu, però també es pot donar el cas que sigui un 
professional extern qui s’encarregui de realitzar i dirigir la visita, com és el cas dels guies. 

A continuació es detallen a nivell mensual el nombre de visites generals realitzades, l’entitat o 
grup que l’ha sol·licitada i el nombre de persones que hi acudeixen.  

 

 Gener 

03/01: Unitat de Rehabilitació: 6 persones 

20/01: Associació Gent Gran Son Rapinya: 110 persones 

20/01: Associació Gent Gran Camp Rodó: 110 persones 
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 Febrer  

No es fa cap visita guiada a públic general 

 

 Març  

02/03: DACESMA: 12 persones 

23/03: Gent Gran d’Alaró: 60 persones 

 

 

 Abri l  

No es fa cap visita guiada a públic general 

 

 Maig 

24/05: PROBENS: 15 persones  

 

 Juny 

No es fa cap visita guiada a públic general 

 

 Jul iol  

No es fa cap visita guiada a públic general 

 

 Agost 

17/08: Visita guiada a una família de Catalunya: 8 persones  

 

 Setembre 

12/09: Visita guiada: 7 persones  

21/09: Visita guiada Gent Gran de Manacor: 12 persones  
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 Octubre 

No es fa cap visita guiada a públic general 

 

 Novembre  

17/11: Visita guiada a càrrec de Susana de Cortada: 66 persones  

 

 Desembre 

14/12: Visita guiada a Probens: 12 persones  

 

Mes  Visitants Mes  Visitants Mes Visitants 
Gener 226 Maig 15 Setembre 19 
Febrer 0 Juny 0 Octubre  0 
Març 72 Juliol 0 Novembre 66 
Abril  0 Agost 8 Desembre 12 
 Total  418 

Taula resum dels visitants del Museu que han realitzat la visita guiada general.  
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2.2.2.	  VISITES	  GUIADES	  EDUCATIVES	  	  

Les visites guiades educatives són aquelles que es realitzen per centres escolars, esplais, 
escoles d’estiu, campus esport, centres d’educació especial, o similars. Es tracta d’una visita en 
la qual el/la guia adequa el contingut a les diferents edats o necessitats curriculars dels 
participants. En un nombre important d’aquests casos, quan acabava la visita es realitza algun 
dels tallers oferts des del Museu, o es projecta algun dels dos documentals produïts pel nostre 
centre.  

 

 Gener 

11/01: Visita guiada Escola de Disseny. 4 alumnes i 1 professor: 5 persones 

 

 Febrer 

8/02: CEIP Sa Coma. 39 alumnes i 3 professors: 42 persones 

13/01: IES Mossèn Alcover. 35 alumnes i 3 professors: 38 persones 

14/01: IES Mossèn Alcover. 47 alumnes i 3 professors: 50 persones 

 

 Març 

09/03: Col·legi Sant Vicenç de Paül de Sóller. 51 alumnes i 3 professors: 54 persones 

15/03: CEIP Rafal Nou. 50 alumnes  i 4 professors: 54 persones 

23/04: Sant Francesc de Sa Pobla. 22 alumnes i 1 professor: 23 persones 
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 Abri l   

10/04: Col·legi Beata Francinaina Cirer. 54 alumnes i 3 professors: 57 persones  

11/04: Col·legi Sant Francesc d'Asís. 76 alumnes i 4 professors: 80 persones 

26/04: Amadip Esment: 21 persones 

 

 Maig  

10/05: IES Pau Casesnoves. 15 persones  

 

 Juny 

08/06: IES Pau Casesnoves: 40 alumnes i 5 professors: 45 persones 

12/06: Amadip Esment: 13 alumnes i 2 monitors: 15 persones 

19/06: Amadip Esment: 8 alumnes i 1 monitor: 9 persones 

23/06: Amadip Esment: 8 alumnes i 1 monitor: 9 persones 

28/06: Amadip Esment: 7 alumnes i 1 monitor: 8 persones 

 

 Jul iol  

04/07: Amadip Esment: 9 alumnes i 1  monitor: 10 persones 

04/07: IMAF: 21 alumnes i 2 monitors: 23 persones 

11/07: Escola d’estiu Lloseta. 58 alumnes i 17 monitors: 75 persones 

12/07: Escola d’estiu Santa Maria. 65 alumnes i 12 monitors: 77 persones 

13/07: Col·legi Rodamilans. 45 alumnes i 5 monitors: 50 persones 

19/07: Fona Esport. 24 alumnes i 3 monitors: 27 persones 

20/07: Fona Esport. 20 alumnes i 2 monitors: 22 persones  

24/07: Fona Esport. 34 alumnes i 5 monitors: 39 persones 

26/07: Fona Esport. 24 alumnes i 3 monitors: 27 persones 

27/07: Fona Esport. 33 alumnes i 5 monitors: 38 persones 

28/07: Fona Esport. 33 alumnes i 5 monitors: 38 persones  
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 Agost 

04/08: Reforç escolar Inca. 15 alumnes i 5 monitors: 20 persones 

09/08: Joan XXIII. 20 alumnes i 3 monitors: 23 persones  

16/08: Escola d’estiu de Ponent. 19 alumnes i 3 monitors: 22 persones 

17/08: Escola d’estiu de Ponent. 21 alumnes i 3 monitors: 24 persones 

 

 Setembre 

No hi ha hagut cap visita guiada educativa.  

 

 Octubre 

No hi ha hagut cap visita guiada educativa.  

 

 Novembre  

No hi ha hagut cap visita guiada educativa.  

 

 Desembre 

05/12: CEIP Lloseta. 50 alumnes i 2 professors: 52 persones 

07/12: Sor Francinaina Cirer. 45 alumnes i 2 professors: 47 persones 

18/12: Escola de Disseny. 4 alumnes i 1 professora: 5 persones  

28/12: Campus de Nadal IMAF. 16 alumnes i 3 monitors: 19 persones  

 

Mes  Visitants Mes  Visitants Mes Visitants 
Gener 5 Maig 15 Setembre 0 
Febrer 130 Juny 86 Octubre  0 
Març 131 Juliol 426 Novembre 0 
Abril  158 Agost 89 Desembre 123 
 Total 1163 
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2.2.3.	  VISITES	  LLIURES	  	  

El terme de visitant lliure es refereix a aquelles persones que s’acosten al Museu i visiten les 
seves exposicions de manera independent.  

 

Mes 
Visitants 

Matí Tarda Total 
Gener 122 0 122 
Febrer 155 16 171 
Març 263 40 303 
Abril  141 50 191 
Maig  109 34 143 
Juny  77 33 110 
Juliol * * 107 
Agost  * * 208 
Setembre 104 29 133 
Octubre 118 64 182 
Novembre  114 24 138 
Desembre  66 25 91 
Total  1269 315 1899 

 

*Durant els mesos de juliol i agost es Museu estigué obert en horari d’estiu de 10h a 18h de 
manera ininterrompuda, pel la qual cosa no es diferencia en el recompte final si els visitants 
han acudit al museu al matí o a la tarda.  

 

Taula resum de totes les visites del Museu al 2017  

 Visites  
Mes Generals Educatives Ll iures Total 

Gener 226 5 122 353 
Febrer 0 130 171 301 
Març 72 131 303 506 
Abri l  0 158 191 349 
Maig 15 15 143 173 
Juny 0 86 110 196 
Jul iol  0 426 107 533 
Agost 8 89 208 305 
Setembre 19 0 133 152 
Octubre 0 0 182 182 
Novembre 66 0 138 204 
Desembre 12 123 91 226 
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2.3.	  TALLERS	  

Des del Museu s’ha treballat per acostar la programació pròpia als diferents tipus de públic. 
Per aquest motiu s’ha dissenyat diverses activitats a mode de taller que permetin completar la 
visita al Museu, alhora els participants gaudeixen de 
l’experiència i tot plegat els permet participar i 
aprendre d’una manera divertida.  

Coincidint amb dates importants com les festes 
patronals o el Dijous Gros, o bé amb iniciatives 
senyalades com el 'Dia internacional dels Museus' o 
'La Tardor als Museus' s’organitzaren tallers i 
activitats de caràcter específic.   

Per altra banda, es va preparar un programa 
educatiu especial per a l’estiu i un altre per al curs 
escolar 2017/2018. En aquests casos les activitats 
van dirigides i adaptades als nivells curriculars dels 
participants (infantil, primària, secundària, batxiller i 
formació professional).  

La valoració de totes les activitats és molt positiva, ja 
que totes van tenir demanda i bona acollida per 
part del públic. En especial cal destacar els tallers 
d’estiu que són els que gaudiren d’un major nombre de participants.  

 

Inseparables  

Es tracta d’un contacontes i taller dirigit als més 
petits. Es conta el conte Inseparables de Mar 
Pavón i Maria Girón que narra la història d’unes 
sabates. Llavors els participants realitzen un 
taller on dibuixen a partir de les seves petjades. 
S’organitzà el 25 de febrer, com una activitat 
puntual, però vista la seva acollida va ser inclosa 
en la programació d’estiu i en la programació 
del curs 2017/2018 per poder ser oferta de 
forma permanent.  
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Fes una espardenya de paper!  

Com bé indica en nom del taller, es tracta d’una activitat pensada per engrescar als nins i les 
nines a convertir-se en sabaters per un dia. El taller complementa la visita al Museu, en 
especial al banc d’espardenyer i la vitrina amb espardenyes. S’ofereixen als participants uns 
patrons als que hauran de donar color, retallar i muntar per aconseguir crear una espardenya.  

L’objectiu és reflexionar sobre el 
procés de fabricació del calçat, dels 
materials que s’utilitzen i de les eines 
i màquines que es necessiten per a 
produir una sabata. A més, a través 
del taller es podrà veure quines són 
les parts d’una espardenya, quin és el 
procés de producció i, finalment, 
experimentaran amb el seu 
muntatge. 

Es tracta d’un taller que ja s’havia dut 
a terme l’any anterior, però que ha 

tingut continuïtat en aquest 2017, incorporant-se també en la programació especial d’estiu i en 
el programa educatiu del curs 2017/2018.  

 

Fes unes sabates de plasti l ina!  

Taller organitzat amb motiu del Dia Internacional dels Museus, va ser produït i executat per 
Baobab. Consistí en que els participants elaboressin unes sabates amb plastilina. No ha tingut 
continuïtat, tot i que va gaudir d’una gran acceptació i participació. 
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Joc de pistes 

Activitat organitzada amb motiu de les festes patronals d’Inca. L’activitat va córrer a càrrec del 
grup Arquitectives. L’objectiu del taller era donar a conèixer als més petits quines fàbriques hi 
havia al municipi, on es trobaven ubicades i quina era l’alçada de les seves xemeneies. En el 
taller els nins treballaren amb capses de sabates, a partir de les quals crearen diferents 
xemeneies.  

 

Elabora el teu portal lapis 

Es comença amb una  visita  a  l’exposició  
permanent  posant  l’atenció  en  el  
reciclatge  i  la reutilització dels materials. 
L’activitat pretén demostrar que aquests són 
conceptes que també es poden aplicar al 
món del calçat i  de  la  pell.  El  taller  
consisteix  a  elaborar,  utilitzant  materials  
reciclats,  un  portallapis  amb  forma  de 
sabata, per així també conèixer diferents 
materials, i patrons.  

Es tracta d’un taller crear per a formar part 
de la programació d’estiu i que llavors es va 
incorporar a l’oferta educativa del Museu 
per al curs 2017/2018.  

 

Dissenya la teva bossa d’estiu  

Activitat de caràcter més lúdic pensada per 
a l’estiu. Els participants reciclaven una camiseta o un llençol que convertien en un bossa, a la 
que llavors podien decorar. Amb l’activitat es pretenia reflexionar sobre el disseny i 
l’estampació.   

 

Plats i  pintures 

Taller organitzat amb motiu de 'La Tardor als Museus'. A partir d’una visita a les peces 
exposades (escudelles històriques), es pretenia donar a conèixer als participants el món de la 
ceràmica i el disseny. L’activitat consistí en decorar un plat, aprofundint i fomentant així la 
capacitat creativa dels participants.  
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Taller nadalenc  

Activitat organitzada coincidint amb les festes nadalenques. Va tractar-se del disseny d’una 
postal de Nadal a partir de la visita a la col·lecció permanent del Museu fomentant l’esperit 
crític dels participants. Els nins i les nines participants havien de recórrer la col·lecció 
permanent del museu per escollir la seva màquina o peça preferida. Una vegada es tenia 
triada, els hi férem una fotografia que immediatament imprimirem en color. Amb aquesta 
fotografia i altres materials que es compraren tipus ferratines, estrelles de paper, etc. els nins i 
les nines elaboraren una postal de Nadal amb la que felicitar les festes. L’objectiu d’aquest 
taller era que els nins i les nines coneguessin la col·lecció del museu i experimentessin la seva 
capacitat crítica a l’hora d’escollir la seva màquina preferida.  
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2.4.	  EXPOSICIONS	  	  

Al llarg del 2017 el Museu del Calçat i de la Pell ha comptat amb un total de sis exposicions.  

 

2.4.1.	  EXPOSICIÓ	  PERMANENT	  	  

Es troba ubicada en el primer pis del Museu, dedicada a eines i maquinària preindustrial, 
maquinària industrial i producte. Actualment presenta un discurs desordenat i confús sense 
senyalització adequada que permeti fer comprensible el contingut de l’exposició. S’han 
començat els treballs per dur a terme la renovació museogràfica a partir d’un nou discurs 
expositiu de més abast conceptual i temàtic. L’objectiu és dignificar la col·lecció permanent del 
Museu, i presentar de forma clara i ordenada els continguts per tal de poder oferir una 
experiència satisfactòria als visitants. Està previst que la inauguració de la nova museografia 
s’inauguri al setembre de 2018.  

 

2.4.2.	  PAISATGES	  INDUSTRIALS	  	  

Es tracta d’una exposició de caràcter temporal inaugurada el 2016 amb motiu del dia 
internacional dels museus, fent servir el lema de Paisatges Culturals i adaptant-ho a la realitat 
del Museu del Calçat i de la Pell. L’exposició estava situada en la planta baixa, on hi va 
romandre exposada els mesos de gener i febrer de 2017 fins que fou retirada.  
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2.4.3.	  LES	  INVISIBLES	  	  

Exposició temporal comissariada i produïda des del propi Museu entorn del lema escollit per a 
la programació anual 'Dona i Indústria' entorn del qual gira gran part de la programació del 
2017. L’exposició venia a destacar el paper oblidat o callat de les dones en el món de la 
indústria i reivindicar-ne la seva importància.  
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2.4.4.	  PELOTAS	  	  

Exposició temporal i itinerant que ha fet escala al Museu del Calçat i de la Pell. En ella es 
recullen els treballs d’un total de 16 artistes que han treballat a partir d’una de les mítiques 
sabates pelotas de la marca Camper. Les obres ham estat elaborades per 15 membres de la 
Sociedad de Collage de Madrid i l’artista mallorquí convidat Alexandre Coll. La mostra es va 
inaugurar el 19 d’octubre i ha estat els mesos de novembre i desembre, continuant dins el 
2018.   
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2.4.5.	  LA	  TARDOR	  ALS	  MUSEUS	  	  

	  

La Tardor als Museus és una iniciativa impulsada des del Consell Insular de Mallorca, per 
aquest any es va concretar en un intercanvi de peces entre els diferents museus participants 
que giraven entorn del lema 'Vida quotidiana'. Des del Museu del Calçat es va cedir un teler al 
Museu de Son Fornés i una màquina de cosir al Museu Krekovic. A canvi va rebre quatre 
escudelles històriques produïdes a Inca, cedides pel Castell de Bellver-Museu d’història de la 
Ciutat. Les escudelles van romandre exposades els mesos de novembre i desembre.   
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2.4.6.	  LA	  PEÇA	  DEL	  MES	  	  

Per tal de dinamitzar la col·lecció del Museu visibilitzant, en alguns casos, peces que es troben 
al magatzem del centre, s’ha habilitat un nou espai d’exposicions al centre a partir del 
desembre de 2017. El hall del Museu és un espai transitat per nombroses persones que 
arriben a l’edifici sense cap voluntat cultural sinó per dur a terme gestions administratives o 
activitats relacionades amb cessions d’espai de la sala de conferències. Instaurant la peça del 
mes al hall del Museu es pretén potenciar la concepció de l’edifici com un espai museístic i 
intentar captar l’atenció d’aquells visitants que tot i que no han vengut al Museu perseguint 
motius culturals, sí poden acabar visitant les sales del Museu.  
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3.	  MUSEU	  I	  TERRITORI	  	  	  

Amb la intenció de donar a conèixer el Museu i convençuts de la seva missió, aquest no sols 
ha operat dins les seves dependències, si no que ha optat per obrir-se i treballar per i amb la 
comunitat. Així doncs, i seguint amb el treball iniciat en aquest sentit l’any anterior, durant el 
2017 s’han organitzat, co-organitzat o participat en un seguit d’activitats lligades amb el 
caràcter i la raó de ser del Museu, desenvolupades, en aquest cas, fora de les seves 
dependències.  

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES: RUTA INDUSTRIAL EN FEMENÍ 
Tipus  Conferència  
Data 07/04 19h  

Descripció  
Conferència a càrrec de Catalina Ginard i Sandra Rebassa (Noümen 
Cultura Participativa). 

Participants 11 persones  
Observacions  Acte realitzat a Sa Capella, seu de l’associació Cultural Es Convent.  

 

  

 

Nom de l ’activ itat LES INVISIBLES: RUTA INDUSTRIAL EN FEMENÍ 
Tipus  Visita guiada   
Data 08/04 10h  

Descripció  
Visita guiada a càrrec de Catalina Ginard i Sandra Rebassa (Noümen 
Cultura Participativa). Coneixem la indústria des del punt de vista 
femení, la visita començà al Museu del Calçat.  

Participants 29 persones  

Observacions  
Acte organitzat per l’Ajuntament d’Inca i Centre de Professors d’Inca.  
Amb la col·laboració de la Fundació Cultural Es Convent. 
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Nom de l ’activ itat FES UNA ESPARDENYA DE PAPER! 
Tipus  Taller  
Data 11/05 9.30h  

Descripció  
Taller infantil d’espardenyes de paper a càrrec del Museu del Calçat i 
de la Pell a la plaça del Mercat Cobert participant al Dijous Gros d'Inca. 

Participants 70 persones 

Observacions  
Es concertaren dos grups a les 10h i a les 11.30h i després s’oferí el 
taller a tots els nins i nines dels voltants. A les 15h es va decidir plegar 
la paradeta, doncs tots els nins i nines anaven a dinar.  

  

 

Nom de l ’activ itat FIRA DEL CALÇAT A LLOSETA 
Tipus  Exposició temporal  
Data 03/06 12h a 20.30h  

Descripció  
Exposició temporal «Les invisibles». Les dones de la indústria surten 
del Museu al Carrer Palau d’Aiamans - Plaça d’Espanya, Lloseta. 

Participants 65 persones 

Observacions  
Muntatge, divendres 02/06 tot el matí. L’Ajuntament de Lloseta deixa 
en préstec la maquinària històrica. Dissabte matí: inauguració i visita 
de les autoritats. En general, poca participació a la Fira. Clima calorós. 
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Nom de l ’activ itat FES UNA ESPARDENYA DE PAPER! 
Tipus  Taller 
Data 03/06 17.30h 
Descripció  Taller infantil d’espardenyes de paper.  
Participants 7 persones  

Observacions  

Tot i haver-se entregat al voltant de 700 fulletons als negocis de 
Lloseta i a l’Escola Es Puig, hi hagué poca participació que coincidí amb 
la baixa participació a la Fira. Coincidència d’activitats infantils i 
temperatures elevades. 

 

Nom de l ’activ itat FIRA DEL CALÇAT A LLOSETA 
Tipus  Exposició temporal  
Data 04/06 10h a 20h  

Descripció  
Exposició temporal «Les invisibles». Les dones de la indústria surten 
del Museu al Carrer Palau d’Aiamans - Plaça d’Espanya, Lloseta. 

Participants 202 persones 
Observacions  Molta participació, en general, a tota la Fira del Calçat.  

 

Nom de l ’activ itat JOC DE PISTES: XEMENEIES  
Tipus  Taller  
Data 27/07 18h 

Descripció  
Taller infantil organitzat per Arquitectives, en el qual els nins crearen 
diferents xemeneies a partir de capses de sabates.  

Participants 33 persones 

Observacions  

Activitat prevista inicialment per a realitzar-se a la plaça de Santa Maria 
la Major. Com la meteorologia no va acompanyar, el taller es realitzà al 
Museu. Es va decidir mantenir el muntatge realitzat al Museu com a 
mostra de l’activitat feta. 
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Nom de l ’activ itat FES UNA ESPARDENYA DE PAPER!   
Tipus  Taller  
Data 23/08 
Descripció  Taller d’espardenyes de paper. 
Participants 17 persones 

Observacions  
Activitats realitzada per als usuaris del Centre de dia de la Residència 
Miquel Mir d'Inca.  

 

Nom de l ’activ itat LA MÀQUINA DE REPUNTAR  
Tipus  Xerrada 
Data 08/11 19h  

Descripció  
Xerrada sobre la màquina de repuntar sabates del museu que es 
trobava cedida al Museu Krekovic a càrrec de Sandra Rebassa i 
Catalina Ginard.  

 

Nom de l ’activ itat TELER A SON FORNÉS (INTERCANVI DE PECES) 
Tipus  Xerrada  
Data 19/11 10h  

Descripció  
Xerrada sobre el teler del museu que es trobava cedit al Museu 
arqueològic de Son Fornés a càrrec d’Aina Ferrero-Horrach. 

Participants 30 persones 

Observacions  
Activitat dins del marc de La Tardor als Museus organitzada pel 
Consell de Mallorca. 

 

  

Taula resum dels participants del Museu a Fora  

Mes Participants Mes Participants Mes Participants 
Gener 0 Maig 70 Setembre 0 
Febrer 0 Juny 274 Octubre  0 
Març 0 Juliol 0* Novembre 30 
Abril  40 Agost 17 Desembre 0 
 Total 431 

*El joc de pistes es va realitzar finalment al Museu, per la qual cosa els participants d’aquest taller no es poden 
comptabilitzar en la taula d’activitats del Museu a fora.  
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4.	  COL·∙LABORACIONS	  I	  CONVENIS	  	  

El Museu del Calçat i de la Pell té un seguit de col·laboracions establertes amb diferents 
entitats i associacions tant del municipi com de fora. L’objectiu és crear sinèrgies que permetin 
a ambdues parts assolir objectius comuns. En alguns casos es tracta de la consolidació d’una 
tasca iniciada l’any anterior.  

AFACA 

L’associació de Fabricants de Calçat i Auxiliar de Mallorca, es tracta de l’única entitat associativa 
d’aquest sector empresarial constituïda a l’illa. Resulta bastant idònia la col·laboració entre 
ambdues entitats, per els interessos comuns. En el 2017 AFACA ha participat en activitats del 
Museu com l’exposició de Les Invisibles o el documental de dones sabateres. Es tracta d’una 
associació que continua col·laborant amb el Museu com ja ho havia fet els anys anteriors.  

 

Associació de Dones d’ Inca  

Ja s’havia establert una relació l’any anterior amb aquesta associació, 
amb la qual s’havia acordat dur a terme accions conjuntes al 2017, ja 
que el lema del Museu seria 'Dona i Indústria'. Així participaren en les 
reunions-tallers de dones sabateres o el Cinefòrum Les Invisibles. 
Alhora també han col·laborat en tasques de difusió i promoció del 

Museu.  

 

Associació Comunitart 

Associació jove amb seu a Inca i dedicada a la promoció artística i la 
gestió cultural amb la qual s’havia creat l’any anterior un primer 
contacte per dur a terme activitats conjuntes. Des del Museu es volia 
organitzar un cinefòrum sobre el tema de 'Dona i Indústria', l’associació 
ja comptava amb experiència prèvia en aquest sentit i tenia en marxa 
un cinefòrum mensual a Inca. Per la qual cosa es va considerar oportú 
col·laborar ambdues entitats organitzant un mateix cinefòrum.  

 

Centre de Professorat d ’ Inca 

El CEP és una entitat que promou i coordina la formació del professorat 
a Inca i la comarca. Organitza activitats formatives de diversa índole i 
temàtica, per aquest any 2017 va oferir entre la seva programació el 
Cinefòrum de Les Invisibles. Així es reconeixien crèdits de formació als 

professors assistents al cicle.   
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Institut Balear de la Dona  

L’Institut Balear de la Dona és una entitat autònoma depenent del 
Govern Balear que es dedica a la lluita contra la violència masclista 
i a l’assoliment de les polítiques d’igualtat entre dones i homes a 
les Illes Balears. La col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i 
el Museu vingué a partir del Cinefòrum, on la Directora de l’IBD 
acudí com a ponent i alhora han donat a conèixer el Museu i la 

seva programació.  

 

 

 

Universitat de les I l les Balears  

Els diferents estudis de la Universitat inclouen pràctiques acadèmiques 
curriculars, que els alumnes duen a terme a institucions, entitats o 
empreses privades externes a la UIB. En el 2017 el Museu del Calçat i de 
la Pell a signat dos convenis que li han permès rebre una alumna en 
pràctiques del Grau d’Història de l’Art i dos alumnes del Màster de 

Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.  

 

Per altra banda tres professors titulars de la UIB, Carles Manera, José Antonio Pérez i Maria 
Magdalena Brotons, participaren com a ponents en el 
Cinefòrum de Les Invisibles.  

 

Xarxa de Museus del Consell  de Mallorca  

El Museu del Calçat i de la Pell forma part de la Xarxa de 
Museus del Consell de Mallorca, com a tal ha participat de les 
activitats que es coordinen des de l’institució insular. Cal 
destacar en especial l’intercanvi de peces dut a terme en motiu de la tardor als Museus. 
S’espera continuar amb futures col·laboracions en el 2018.  
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Col· laboració amb el Museu del Calçat d ’Elda 

  

 

També cal destacar el viatge que es realitzà des de la direcció del Museu del Calçat i de la Pell 
d’Inca al Museu del Calçat d’Elda a Alacant, per tal de conèixer l’exposició, gestió i organització 
d’un museu que presenta una temàtica i col·leccions similars.  

 

Voluntariat  

El Museu no compta amb un programa de voluntariat propi, però que sí que al llarg del 2017 
ha gaudit de la col·laboració generosa d’una voluntària, Laia Manera, durant un mes.  
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5.	  ACTIVITAT	  EXTERNA	  	  

El Museu del Calçat i de la Pell es troba ubicat en el pavelló 1 del Quarter General Luque, espai 
on desenvolupa la majoria de les seves activitats i funcions. Tot i això, hi ha un nombre 
important de persones que s’acosten fins al Museu per a dur a terme activitats o gestions 
administratives que no tenen a veure amb les pròpies del Museu.  

La tipologia de les activitats externes organitzades en el Museu poden dividir-se per la seva 
naturalesa en gestions administratives i cessió d’espais. En aquest sentit es comptabilitza el 
nombre de persones que acudeixen al Museu, però al marge dels visitants i referint-se a 
aquests com a usuaris.  

 

Gestions Administratives  

Algunes àrees municipals (Promoció Econòmica, Mercats, Fires i Dijous Bo) tenen les seves 
dependències administratives a l’edifici on es troba el Museu. Aquest fet obliga a totes les 
persones que han de dur a terme un tràmit relacionat amb dites àrees anar al Museu a fer la 
gestió. Per altra banda cal mencionar que dos cops al mes acudeix a les oficines del Museu 
un/a tècnic/a de l’IBAVI. En ocasions, la realització d’aquests tràmits suposa que els usuaris 
ocupin les dependències del hall, i en ocasions l’espai d’exposicions temporals, mentre 
esperen per ser atesos. 

 

Cessió d ’espais 

En aquesta categoria s’inclouen totes aquelles activitats que han tingut lloc al Museu i que han 
estat organitzades per entitats o col·lectius externs. Així podem trobar reunions, actes 
formatius, projeccions, jornades, etc.  

La resta d’àrees de l’Ajuntament d’Inca són de les que més utilitzen els espais del Museu, tot i 
disposar d’instal·lacions a nivell municipal que permeten l’organització d’aquest tipus d’actes.. 
En aquest cas hi tenen lloc rodes de premsa, reunions, presentacions o accions formatives.  

   

Així mateix, empreses privades, entitats, associacions, partits polítics i particulars també han 
fet ús dels espais del Museu per usos molt diversos.  

 



	  

	  

52  

L’espai del Museu que es cedeix per a dur a terme aquestes activitats és la sala de 
conferències, ja que presenta un equipament adequat i suficient, alhora que té cabuda per 
més de 80 persones. De manera excepcional també s’han cedit altres espais com el hall, el 
passadís per exposicions temporals, el taller i la sala d’exposició permanent.  

Cal assenyalar que hi ha un nombre important de persones que s’acosten al Museu per 
qüestions externes a aquest, però que un cop en les seves dependències s’engresquen a 
realitzar una visita a les seves exposicions. Aquest tipus de visitant circumstancial no es 
contempla en el recompte final del 2017, però sí que apareixerà de cara a la memòria del 
2018.  

Per concloure l’apartat cal parlar del Pla d’usos del Museu del Calçat i de la Pell, que es troba 
en fase de revisió i que s’espera la seva entrada en vigor en el 2018.  

Mes 
Usuraris del Museu 2017 

Cessió d’espais Administració  Total 
Gener 220 40 260 
Febrer 251 139 390 
Març 617 235 854 
Abril  242 276 518 
Maig  1006 310 1316 
Juny  420 307 727 
Juliol 290 214 504 
Agost  84 133 217 
Setembre 333 632 965 
Octubre 350 203 553 
Novembre  365 402 767 
Desembre  320 148 468 
Total  4498 3039 7537 

 

 Visitants del Museu Usuaris  

Mes 
Visites 

Generals 
Visites 

Educatives 
Visites 
Ll iures 

Programació 
Museu  
a fora 

Cessió 
d ’espais 

Administració 

Gen  226 5 122 12 0 220 40 
Feb  0 130 171 60 0 251 139 
Mar 72 131 303 296 0 617 235 
Abr  0 158 191 111 40 242 276 
Mai  15 15 143 212 70 1006 310 
Jun  0 86 110 24 274 420 307 
Jul  0 426 107 42 0 290 214 
Ago  8 89 208 0 17 84 133 
Set 19 0 133 12 0 333 632 
Oct  0 0 182 40 0 350 203 
Nov 66 0 138 46 431 365 402 
Des  12 123 91 6 0 320 148 

Total Visitants 4772 Total Usuaris 7537  
Total 12309 
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6.	  GESTIÓ	  DEL	  MUSEU	  	  

Pel que fa a la gestió interna del Museu, cal destacar un seguit de tasques organitzatives i  
d’iniciatives dutes a terme dins el 2017. La més destacada n’és el canvi produït en la direcció 
del Museu. L’anterior equip, Noümen Cultura Participativa, amb Sandra A. Rebassa Gelabert 
com a Directora del Museu, va abandonar el càrrec al setembre. El 9 d’octubre Aina Ferrero-
Horrach assumeix els serveis de gestió i direcció del centre, quedant-ne al capdavant de la 
institució. Fou presentada de manera oficial i pública com la nova Directora coincidint amb la 
inauguració de l’exposició temporal Pelotas el dia 19 d’octubre de 2017. 

 

 

Una de les tasques que s’ha intentat millorar i aprofundir és l’estudi de públic. El Museu ja 
disposava d’un sistema d’enquestes que es realitzava als visitants, però aquest era molt senzill 
i les dades recollides no servien per desenvolupar un estudi de públic adequat i capaç de 
d’analitzar la realitat del Museu per tal d’implementar-ne millores. En aquest sentit s’ha 
dissenyat un nou estudi de públic a partir del novembre del 2017. D’una banda ja s’ha realitzat 
un sondeig exploratori a peu de carrer coincidint amb el Dijous Bo al novembre de 2017. La 
segona part consisteix en la realització d’enquestes telefòniques a partir del padró d’Inca que 
es realitzaran fins al primer trimestre del 2018. Aquestes han de servir per detectar el públic i 
el no-públic del Museu, realitzant posteriorment els anomenats ''focus groups'' (organització 
de grups de discussió a partir de la realització d’una visita al Museu, i després la posada en 
comú de les opinions dels participants respecte a la seva experiència al Museu). Al mateix 
temps s’està duent a terme una enquesta a tots els visitants reals del Museu, impartida en 
català, castellà, anglès, francès i alemany. Els resultats s’analitzaran a partir del programari 
estadístic “Survey Monkey”.  
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Un dels objectius immediats de l’estudi de públic és poder detectar les necessitats i 
preferències del públic i no públic per tal d’extreure una sèrie de conclusions que poder 
implementar com a millores en la nova museografia de l’exposició permanent del 2018.  

Així mateix, es pretén involucrar a tota la comunitat per tal de que tengui un paper 
protagonista a l’hora de construir el nou Museu i obtenir informació valuosa sobre les 
necessitats i preferències del públic potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


