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L              ’any 2020 quedarà en la història com l’any de la pandèmia del COVID-19, que també ha marcat 
la vida i el ritme del MEV. Un to agredolç marca la memòria d’aquest any. Agre perquè allò que estava 
programat s’ha desdibuixat, però també dolç perquè ha fet aflorar moltes coses que estaven en el pòsit del 
museu i que amb l’ajut de les tecnologies hem pogut mostrar des del primer dia del tancament. També 
podem afirmar que el nostre museu és un espai segur. El fet de conservar l’art mil·lenari amb cura garan-
teix alhora que l’equipament on això es du a terme, de cara al visitant, ja compleix d’entrada totes les grans 
mesures preventives.

L’objectiu d’una memòria d’activitats és posar a l’abast de tothom el treball fet, mostrar a la ciutadania tot 
allò que passa al museu i fer créixer la consciència del que vol dir conservar, estudiar i mostrar el llegat 
que custodiem. Però volem fer-ho tot restant oberts a tots els suggeriments, en diàleg franc i sincer, per tal 
d’esdevenir punt de referència per créixer i gaudir d’aquesta gran col·lecció que la ciutat, el bisbat i el país 
tenen el goig de mostrar.
En aquesta memòria hi veureu números, estadístiques, informacions, imatges per a llegir, comentar, opi-
nar, criticar... Us invito a fer-ho especialment a partir de tres punts que m’agradaria ressaltar.

_L’any passat ja vam anunciar l’elaboració d’un pla estratègic del Museu. La pandèmia ha capgirat el 
seu ritme, també en un sentit positiu, perquè estic convençut que l’hem forjat d’una manera totalment 
diferent de com l’havíem previst. Un treball fet a fons al llarg de múltiples videoconferències, que ha 
esdevingut nucli d’unió i d’enfocament renovat. El resultat ens porta a prioritzar el MEV com a museu 
centrat en l’art medieval, tot  dibuixant uns reptes a curt i a llarg termini, innovadors i d’obertura a la 
ciutadania, que estic convençut que ajudaran a perdre la por als museus i a trobar gust per visitar al 
MEV.

_L’exposició «Nord i Sud. Art medieval de Noruega i Catalunya» va ser el tema estrella de l’any 2020: 
va començar amb molta força i tot de cop, a causa de l’esclat de la pandèmia, va entrar en el que podria 
haver estat una depriment hibernació. Però d’una banda el treball intern de l’equip del Museu, engegat 
des del primer moment, i de l’altra les negociacions amb els prestadors internacionals, vam permetre 
que l’exposició continués viva i activa en xarxa durant les setmanes més dures del confinament inicial i 
que a més la seva durada s’allargués excepcionalment fins al 15 de setembre. El seu discurs sorprengué 
molts visitants; encara avui, gràcies al catàleg que el recull, podem copsar la importància de l’art que 
guardem com a motor d’integració i de sinergia de llocs ben distants. Tant aquesta temàtica com el 
procés seguit per l’exposició en plena pandèmia bateguen com una constatació i un repte pel MEV.

_«MEV medieval més digital» és el títol del projecte presentat a la convocatòria “FEDER” i que, per 
l’actual circumstància, ha acabat essent acceptat i assumit per la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del seu Pla de Museus. Aquest nou repte, plantejat al llarg de dos anys i que ja ha començat a prendre 
forma en l’activitat de totes les àrees del MEV, desenvoluparà una nova proposta per entendre el nostre 
museu en clau de segle XXI. 

La memòria de l’activitat del MEV durant l’any 2020, l’any de la pandèmia,  explica com, malgrat tot, 
el Museu ha continuat la tasca que té encomanada amb tot un seguit d’activitats que, en el marc d’una 
situació no esperada, han contribuït a fer aflorar –i potser a fer descobrir– el treball que duem a terme els 
museus. El resultat demostra que aquestes institucions, les seves funcions i objectius, el pòsit i el gruix 
de patrimoni i d’experiències que s’hi preserven i les activitats que es proposen de fer-lo reviure i viure, 
esdevenen necessàries en la nostra societat per a una vida més plena, rica i compartida en el gaudi de la 
cultura. Una vida cultural que ens ha estat impedida i que hem trobat a faltar durant mesos en la seva di-
mensió presencial; per això segurament hem pres encara més consciència del fet que disposar d’un museu 
com el MEV a la nostra ciutat és un autèntic privilegi. Gaudim-ne!

Josep Maria Riba i Farrés
Director del Museu Episcopal de Vic

1_PRESENTACIÒ
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12.369 
Visitants
Visitants individuals 80%
Visitants en grup 20%
83% catalans (45% de Vic i Comarca, 

45 % Barcelona i Àrea metropolitana, 

10% resta de Catalunya)

2% estat, 

15% estranger

4.742
 Visitants a les 

exposicions temporals
38% dels visitants del museu

102.675 
Visites al web
98,40% sessions més que el 2019
104,06 % més d’usuaris
307.808 visualitzacions de pàgines

2.775
 Usuaris de serveis 

i activitats
45% programa escolar
65% activitats i visites

730
Intervencions de 

conservació a sales, 
galeries d’estudi 

i reserves

2_XIFRES CLAUS

61 
Préstecs, donacions i 
dipòsits d’obres
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3
Estratègia 
MEV 2030
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El Pla Estratègic del Museu Episcopal de Vic està concebut com un projecte 

d’excel·lència que permetrà al museu desenvolupar tot el seu enorme 

potencial i situar-lo a l’alçada de les seves dimensions, amb l’objectiu 

que sigui reconegut, visitat i utilitzat socialment a nivells proporcionals 

a la singularitat i excepcionalitat de la seva extraordinària col·lecció d’art 

medieval.

El treball conjunt de MOMENTUM co. una empresa de serveis professionals 

de consultoria, i de l’equip motor intern del museu ha dut a terme el 

lideratge d’un procés de reflexió estratègica del MEV.

Al llarg de l’any 2020, a partir de la proposta inicial de MOMENTUM co. 

desenvolupada després de la fase inicial de diagnosi i mitjançant un ritme 

intens de reunions setmanals, el Pla Estratègic del MEV ha quedat definit en 

una sèrie d’estratègies d’avanç:

3_ESTRATÈGIA MEV



13memòria Museu Episcopal de Vic 2020 

Repte I 
MUSEU I COL·LECCIÓ 

Aconseguir una posició capdavantera entre 
els museus amb col·leccions d’art medieval a 
Catalunya i a Europa, per la capacitat i activitat 
interpretativa al voltant de la col·lecció i per una 
programació ambiciosa d’exposicions temporals 
aconseguida gràcies al treball en xarxa i als 
partenariats nacionals i internacionals.

 ∙ Posar en valor la col·lecció
 ∙ Generar i compartir coneixement a l’entorn 

de la col·lecció
 ∙ Consolidar la programació d’exposicions 

temporals
 ∙ Garantir i millorar la conservació de la 

col·lecció

Repte II 
MUSEU I NOTORIETAT

Esdevenir un museu reconegut, visitat i utilitzat 
socialment a nivell nacional i internacional, 
de manera corresponent a la singularitat i 
excepcionalitat de la seva extraordinària col·lecció 
d’art medieval. 

 ∙ Posicionar-se com a museu d’art medieval
 ∙ Reforçar accions amb entitats culturals a 

diferents nivells
 ∙ Reforçar les accions de promoció turística 

en el context de la ciutat

Repte III
MUSEU I SOCIETAT

Continuar una programació pública i educativa 
innovadora per ampliar el segment d’usuaris 
i arribar a aquells que no acostumen a visitar 
museus; esdevenir un museu compromès i 
responsable amb la societat i amb l’entorn, implicat 
amb les comunitats cultural i socialment diverses. 

 ∙ Reforçar l’oferta d’aprenentatge continuat 
per a tot tipus de públics i per a totes les 
edats

 ∙ Definir el rol del museu com a espai de 
connexió social

 ∙ Reforçar la base de suport social i 
empresarial del Museu

 ∙ Estudiar i treballar els públics per ampliar-
ne la quantitat i la diversitat

Repte IV 
MUSEU I VISITANTS

Aprofundir medieval. Repensar discurs de 
l’exposició permanent, sense necessitat de grans 
canvis, per millorar l’experiència i la interpretació de 
les obres, i facilitar l’accés a altres materials en línia. 
Orientar la programació cultural pròpia del museu 
als visitants.

 ∙ Replantejar l’experiència de visita al MEV
 ∙ Organitzar la programació cultural pròpia 

del museu
 ∙ MEV digital: reforçar la dimensió virtual del 

museu

Repte V
MUSEU I GESTIÓ

Desenvolupar una estratègia de transformació 
interna per adaptar l’organització a les necessitats 
derivades de la visió 2030.

 ∙ Reforçar l’organització i l’equip humà en 
aspectes clau estratègics

 ∙ Abordar el manteniment general de 
l’edifici i la seva adaptació de sostenibilitat 
ambiental

 ∙ Ampliar el suport institucional per tal 
d’aconseguir una ampliació dels recursos 
corrents

3_ESTRATÈGIA MEV
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4
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El MEV és un museu pioner en la conservació preventiva i la implantació 

d’aquesta disciplina li ha proporcionat un canvi estratègic en el model 

de conservació de les seves col·leccions. Hem desenvolupat un mètode 

de treball constant, que ens permet detectar, controlar i minimitzar els 

processos de deteriorament de les obres d’art.

L’any 2020, amb el tancament dels museus pel Covid-19, l’àrea de conservació 

de la col·lecció va implantar mesures extraordinàries per garantir que la 

bona conservació de la seva col·lecció i de les obres prestades per l’exposició  

Nord&Sud no es veies alterada. 
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CONSERVACIÓ 
PREVENTIVA
Durant l’any 2020 l’àrea de conservació preventiva 
ha fet controls setmanals de les condicions am-
bientals de les sales d’exposició i de les reserves 
amb l‘elaboració d’informes i gràfiques climàtiques 
mensuals. 
S’han realitzat 182 intervencions consistents en 
aspiració de pols i desinsectació 
Per estabilitzar les alteracions actives d’algunes 
obres se les ha sotmès a accions puntuals de con-
servació curativa: 
MEV: 89 intervencions consistents en dessalinitza-
cions, fixacions, neteges i consolidacions. MAP: 81 
intervencions que han consistit en neteges i tracta-
ments fungicides. 
A petició de l’Ajuntament de Vic el MEV està fent el 
seguiment ambiental de l’exposició Sert en Flames 
(Església la Pietat). 

REGISTRE D’OBRES 
D’ART
Préstec d’obres:
Exposició: North&South, Museum 
Catharijnenconvent, Utrecht :

 ∙ Arqueta, MEV4157
 ∙ Baldaquí i crestería, MEV 4120-4121
 ∙ Frontal de Sant Cebrià de Cabanyes, MEV 

9697
 ∙ Crist, MEV 9725
 ∙ Majestat Lluçà o de les Planes d’Hostoles 

MEV 83
 ∙ Marededéu “Espona” MEV 9692
 ∙ Marededéu de la Rodona MEV 17143
 ∙ Frontal de Santa Margarida de Vilaseca 

MEV 5
 ∙ Teixit Abat Biure MEV 13545

Nous ingressos:
 ∙ Donació Josep Lluis Bronchal:

 Dibuixos del pintor Francesc Vidal i Gomà

 ∙ Dipòsit de Joan Artur Roura i Coma: 
 Perot Gascó
 La Sagrada Família amb Sant Joanet 
 Catalunya, segon quart del s. XVI
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5
Coneixement 

i recerca
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El museu acumula, ordena, genera i comparteix coneixement sobre les 

col·leccions i sobre les matèries que els són pròpies. Això s’aconsegueix 

amb una tasca continuada de l’àrea de documentació i amb l’activitat 

dels seus conservadors, que treballen en diferents línies de recerca sovint 

en col·laboració amb altres universitats i museus. Totes aquestes activitats 

nodreixen les accions del museu i es manifesten en diferents publicacions, 

entre les quals destaquen les pròpies del MEV.

Durant l’any 2020 el MEV ha continuat amb el seu programa de 

documentació de les col·leccions (a l’entorn de la seva base de dades en 

suport MuseumPlus) i ha prosseguit la investigació sobre les col·leccions i 

en col·laboració amb diferents projectes de recerca en col·laboració amb 

altres entitats. A més de publicar un llibre monogràfic, la recerca dels seus 

conservadors sobre temàtiques afins a les col·leccions s’ha manifestat en 

altres publicacions.

DOCUMENTACIÓ
 ∙ Introducció, revisió i actualització de dades 

al programa MuseumPlus. Aquest any 
s’han revisat 1.427 fitxes d’inventari i s’han 
associat 1.164 imatges al mòdul multimèdia.

 ∙ Buidatge de la bibliografia de Josep Gudiol 
Cunill, Eduard Junyent, Josep Gudiol Ricart 
i Miquel dels Sants Gros.

 ∙ Buidatge de la Llibreta de Comptes del 
MEV (1899-1958).

 ∙ Unificació de termes del MuseumPlus 
d’acord amb la resta de museus de la 
Xarxa de Museus d’Art (Comissió tècnica 
de normalització i desenvolupament 
documental).

 ∙ Continuació del treball de revisió i 
unificació del thesaurus (nom de l’objecte) 
dins la Xarxa de Museus Tèxtils.

 ∙ Respondre a 34 peticions documentals 
externes i 7 moviments d’obres per 
consulta d’investigadors.

 ∙ Recerca d’imatges per l’àrea de difusió del 
museu.

 ∙ Coordinació i direcció de pràctiques al MEV 
dels estudiants de màster de la UAB i de 
l’ESCRBM.

 ∙ Cerca de documentació per l’exposició del 
MEV Nord & Sud.

 ∙ Manteniment cartel·les de la sala 
d’orfebreria.

 ∙ Documentació i fotografia de la col·lecció 
de numismàtica (265 monedes).

 ∙ Gestió de 44 peticions fotogràfiques 
externes.

5_CONEIXEMENT I RECERCA
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PROJECTES DE RECERCA

 ∙ LAS MANUFACTURAS TEXTILES 
ANDALUSÍES: CARACTERIZACIÓN Y 
ESTUDIO INTERDISCIPLINAR”, Ref. 
HAR2014-54918-P, Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica de Excelencia, Ministerio de 
Economía y Competitividad.

 ∙ L’étude des techniques et des matériaux 
employés dans les oeuvres peintes 
romanes en Languedoc-Roussillon (XIe-
XIIIe) impulsat per la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Languedoc-
Roussillon i l’Université Paul-Valéry de 
Montpellier.

     
 ∙ «SEDES MEMORIAE. Espacios, usos y 

discursos de la memoria en las catedrales 
medievales de la Tarraconense. II” (2020-
2023). Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 ∙ SGR Edificis i escenaris medievals a 
la Corona d’Aragó, Grup de Recerca 
Reconegut finançat per la Generalitat de 
Catalunya.

PUBLICACIONS 
SUREDA, M.; VERDAGUER, J. (eds): El 
tresor ocult. La creu de Sant Joan de les 
Abadesses, Vic: Museu Episcopal, 2020. 

TREBALLS DE RECERCA 
EN PUBLICACIONS 
EXTERNES

SUREDA I JUBANY, M.: «Eduard Junyent, 
museòleg», dins Eduard Junyent i Subirà 
(Vic, 1901-1978), Vic: Patronat d’Estudis 
Osonencs, 2020, p. 139-173.

SUREDA I JUBANY, M.: «Oliba, abat i bisbe. 
Un prelat europeu en temps convulsos», 
dins DE RIQUER, B. (dir.), Vides catalanes 
que han fet història, Barcelona: Edicions 62, 
2020, p. 103-109.

SUREDA I JUBANY, M.: «Les raons d’una 
nova catedral. La seu romànica de Girona 
a la cruïlla de l’any 1000», dins Girona. 
Catedrals, esglésies i convents (I). Del 
naixement de l’església local a l’època 
moderna, Girona: Arxiu Municipal, 2020, p. 
33-51.

SUREDA I JUBANY, M.; BOTO VARELA, G.: 
«Los lugares y los protocolos del Domingo 
de Ramos en la Tarragona medieval: liturgia, 
ciudad e imagen», dins LUCHERINI, V.; 
BOTO, G.: (curs): La cattedrale nella città 
medievale: i rituali, Roma: Viella, 2020, p. 
247-283.

SUREDA I JUBANY, M., «Cercant les arrels. 
Historiografia de la catedral romànica de 
Barcelona», dins La basílica de la Santa 
Creu i Santa Eulàlia: la catedral abans de 
la catedral, Ateneu Universitari Sant Pacià, 
Barcelona, 2020, p. 151-172.

AULET, S.; SUREDA, M.: «The Semantics 
of the Sacred: A Tool for Interreligious 
Dialogue», dins VIDAL, D.; AULET, S.; 
CROUS, N. (eds): Tourism, Pilgrimage and 
Intercultural Dialogue. Interpreting Sacred 
Stories, Wallingford/Boston: CABI, 2020, p. 
14-28.

5_CONEIXEMENT I RECERCA
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Les exposicions temporals són un vehicle preferent d’expressió del MEV. En un 

sentit general, constitueixen un llenguatge propi i distintiu dels museus com a 

institucions culturals i llur preparació i execució n’implica totes les àrees; en un 

sentit més concret, permeten proposar lectures diferents de la col·lecció, sovint 

en interacció amb obres procedents d’altres museus.

Durant l’any 2020 la principal acció expositiva del MEV ha consistit en la 

producció de l’exposició internacional «Nord & Sud», capaç de mostrar les 

arrels cristianes d’Europa i la representativitat extraordinària de les col·leccions 

medievals del museu. També s’ha acollit dues produccions més relacionades 

amb les col·leccions, en col·laboració amb diferents institucions. 
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EXPOSICIONS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA:
Nord & Sud. Art medieval de Noruega i Catalunya (1100-1350)
15 de febrer de 2020 – 15 de setembre 2020

Aquesta exposició que s’ha pogut veure al MEV 
el 2020 ha reunit per primera vegada obres 
d’art religiós dels segles XII-XIV de Catalunya i 
de Noruega. A tota l’Europa de l’Edat Mitjana 
existien representacions, símbols, manifestacions 
de creença i formes d’expressió religiosa que es 
manifestaven en l’altar pintat. Tanmateix, d’aquest 
període només se n’ha preservat una representació 
significativa a Escandinàvia (nord) i a Catalunya 
(sud) i no en trobem pràcticament restes de les 
regions centrals europees. Diverses publicacions 
citen aquestes dues regions com a llocs on s’ha 
conservat de manera excepcional aquest patrimoni, 
però mai abans s’havia fet l’esforç de reunir-ne 
materialment els testimonis d’aquestes dues àrees 
geogràfiques en una exposició. La reunió de tots 
aquests testimonis ha permès mostrar de manera 
eloqüent el llenguatge comú de les obres d’art 
destinades a l’altar medieval, testimoni alhora 
de les arrels cristianes de la cultura europea, i a 
més ha aconseguit demostrar la representativitat 
extraordinària de les col·leccions medievals del MEV 
a nivell europeu.

L’exposició ha estat produïda pel MEV en 
col·laboració amb el Museum Catharijneconvent 
d’Utrecht (Països Baixos), en el marc de la Xarxa de 
Museus d’Art Medieval d’Europa. Atesa la situació 
de pandèmia i gràcies a la generositat de tots 
els museus prestadors, l’exposició, que havia de 
finalitzar el 17 de maig, es va poder prorrogar fins al 
15 de setembre de 2020.

6_EXPOSICIONS
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ALTRES EXPOSICIONS
Bill Viola. Miralls de l’Invisible
4 d’octubre de 2019 - 5 de gener de 2020

El Museu Episcopal de Vic ha estat un dels cinc 
equipaments culturals catalans que han acollit 
una obra de l’artista nord-americà Bill Viola, 
considerat un dels pioners del videoart, com a part 
de l’exposició retrospectiva «Bill Viola. Miralls de 
l’invisible» dedicada a la seva trajectòria que ha 
tingut lloc a La Pedrera del 4 d’octubre de 2019 al 
5 de gener de 2020, organitzada per la Fundació 
Catalunya – La Pedrera. L’obra «Visitation» (Visitació) 
es va instal·lar a la sala 4 de l’exposició permanent, 
en un fecund i inesperat diàleg amb les obres del 
romànic i del gòtic del MEV.

6_EXPOSICIONS



27memòria Museu Episcopal de Vic 2020 

Ramon d’Abadal
17 d’octubre de 2020 – 22 de novembre de 2020

Els actes d’homenatge a Ramon d’Abadal i de 
Vinyals (1888-1970) amb motiu del 50è aniversari 
de la seva mort han volgut mostrar la trajectòria 
vital, professional i acadèmica d’aquest historiador 
vigatà de projecció internacional. La seva producció 
acadèmica, reconeguda per les principals 
institucions, aporta un coneixement fonamental 
per entendre la història política i jurídica de 
Catalunya a l’Edat Mitjana. Amb els seus treballs, 
fonamentats en la documentació anterior a l’any 
1000, va fixar els orígens mil·lenaris del nostre 
país. Una reduïda exposició sobre la seva obra i 
trajectòria ha estat acollida a la Sala de Descans de 
la segona planta del MEV.

6_EXPOSICIONS
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ACTIVITATS 
El primer trimestre de 2020 es van realitzar les 
activitats programades, a partir del 14 de març 
durant el tancament del museu es va endegar 
l’estratègia #elmevacasa. Aquesta iniciativa ha 
aglutinat molts dels continguts virtuals, recollits a 
Blogs del museu, a les xarxes socials o a la mateixa 
pàgina web. 
També destaquem el calendari d’advent, una nova 
eina per difondre la col·lecció del museu que ha 
resultat tenir molt èxit. En referència al cicle del 
Nadal, també s’han començat a crear continguts 
virtuals que hem anomenat Apunts MEV, uns 
vídeos curts explicant curiositats dels dies més 
assenyalats d’aquestes festes. 

Una àmplia programació d’activitats pensades per un públic divers per 

esdevenir un museu social, el màxim d’obert possible a tots els col·lectius i a 

totes les edats. Diferents propostes vinculades a la programació i a la missió 

del museu utilitzant diferents llenguatges com són el cinema, la música, la 

dansa o la tecnologia.

La programació del 2020 no ha estat del tot continuista amb la del 2019 

degut a la situació de pandèmia mundial que ha obligat al confinament 

de tota la població. Així doncs, el museu ha agafat un camí molt més virtual 

que els anys anteriors i ha hagut d’anar adaptant les activitats a les diferents 

disposicions del procicat.
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Activitats i cicles

Cultura i Alzheimer – suspès

Cicle de poesia religiosa:“Lletra i esperit”
El llibre de Marguerite. Dins del cicle de poesia 
religiosa “Lletra i esperit”, ens vam aproximar a 
la vida i l’obra de la mística medieval francesa de 
Marguerite Porete, interpretada per l’actriu Gisela 
Figueras, i amb Cristina Alís Raurich a l’orgue 
portatiu medieval. 

Veus que s’enlairen – suspès Recital-diàleg entre 
Carles Duarte i Àlex Susanna, acompanyats de 
les improvisacions de veu de la reconeguda 
mezzosoprano Marta Valero. 

Cinema i Art: Volavérunt 
Dijous 16 de gener 16.30 h. Activitat gratuïta
Organitza: Amics dels Museus d’Osona.

Cinema i art octubre, de la mà de Miquel Pérez – 
suspès
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Activitats complementàries a l’expo-
sició Nord&Sud
Visites guiades per a públic individual 14 visites 
Visites guiades per grups 7 visites
Visita dels comissaris a l’exposició temporal 13 
visites
Acompanyats de Marc Sureda i Judit Verdaguer, 
comissaris de la mostra, descobrirem testimonis 
escollits de les arts de l’altar medieval procedents 
de Noruega i de Catalunya, dues regions al nord i al 
sud del continent que han conservat gran part del 
centenar de frontals d’altar pintats entre els segles 
XII i XIV que hi ha actualment a Europa.

Activitat familiar: Nord & Sud. Un viatge a l’edat 
mitjana
Heu imaginat mai com seria poder viatjar a 
l’edat mitjana, i descobrir Catalunya o països tan 
llunyans com la Noruega medieval? Descobriu-ho 
en família en un recorregut fascinant a l’exposició 
temporal Nord & Sud. Jugant a buscar les similituds 
i diferències en l’art, coneixerem un passat comú 
sovint oblidat. 29 visitants. 

Conferència: Nord & Sud. Reconstruir l’Europa 
medieval des de Noruega i Catalunya
A càrrec de Marc Sureda, 12 de març a les 18.30h. 
La conferència va comptar amb un total de 30 
assistents.

Conferència: Els tresors de fusta. Els frontals 
medievals pintats de Noruega i Catalunya. 
Judit Verdaguer 9 de juliol. La conferència va 
comptar amb un total de 8 assistents.

Webinar: Noruega-Catalunya: art medieval, un 
patrimoni artístic compartit. 
La conferència on line es durà a terme en llengua 
anglesa i hi intervindran Justin Kroesen (Museu 
de la Universitat de Bergen), Marc Sureda (Museu 
Episcopal de Vic) i Anne Lene Melheim (Museu 
d’Història Cultural, Universitat d’Oslo). 8 de 
setembre

Audioguia.
Realització d’una audioguia feta expressament per 
la visita de l’exposició temporal amb les veus dels 
comissaris.

Blog
Per mantenir l’interès per l’exposició durant els dies 
de tancament degut al confinament es va fer un 
blog de l’exposició amb 24 articles d’aprofundiment 
realitzats pels comissaris de la mostra.
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#elMEVacasa
La dona al MEV: entrades al Blog 125 entorn a 
la figura de la dona en l’art medieval. Els temes 
tractats van ser els següents: maternitat, la dona 
com a imatge del mal, les trobairitz, la dona en el 
món religiós, dona i introducció al cristianisme, i 
dona i cultura en el món medieval. 

Sant Josep: publicació a les xarxes socials centrada 
en la figura de Sant Josep i en la seva representació 
en l’art medieval. 

Quiz: qüestionari setmanal a Instagram, que va 
comptar amb un total de 23 sessions. Cadascuna 
d’aquestes sessions comptava amb tres o quatre 
preguntes.

Setmana Santa: 4 continguts explicant el Dijous 
Sant, el Divendres Sant, el Dissabte Sant i el 
Diumenge de Resurrecció, pensats per xarxes 
socials.   

Jocs Històrics: El joc de la guineu i les oques es va 
presentar a través de la pàgina web del museu. Es 
van publicar les regles de funcionament, així com 
un vídeo on es mostrava com tothom es pot fer el 
tauler del joc a casa. 

Sant Jordi : contingut entorn a la figura de Sant 
Jordi i la seva relació amb la col·lecció del museu, 
pensat per xarxes socials. 

Colors: publicació de totes les entrades del 
Blog 125 referents a colors i pigments amb els 
quals es pintava durant l’edat mitjana. Es parla 
del lapislàtzuli, de l’orpiment, de l’or i dels tints 
preciosos. 

Espai de creació: El MEV crea un espai perquè 
els més petits estimulin les seves habilitats més 
artístiques. 

Sant Marc: contingut entorn a la figura de Sant 
Marc i la seva relació amb la col·lecció del museu, 
pensat per xarxes socials. Es focalitza el contingut 
en el gran nombre de Marcs que hi ha a Catalunya i 
en els evangelis. 

Bèsties: una sèrie de continguts entorn a les 
bèsties del museu, amb especial atenció als 
monstres marins, el grylla, i els homes verds, també 
pensat per xarxes. 

7_PROGRAMES PÚBLICS
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Art Home Challenge: s’anima els seguidors del 
museu a fer una recreació única i personal d’alguna 
de les obres del museu. La iniciativa té molt 
bona acollida i el museu rep 16 imatges dels seus 
seguidors, que es publiquen a les xarxes. 

Dia internacional dels museus: una celebració 
virtual amb activitats adreçades a tots els públics.  
Van ser propostes per a tota la família, posant 
l’accent en la igualtat, la diversitat i la inclusió, amb 
el lema del DIM’ 2020. Les activitats que es van fer 
van ser les següents: 

 ∙ Finestres obertes de l’exposició Nord & Sud: 
obertura virtual de l’exposició Nord & Sud 
amb la conservadora Judit Verdaguer.

 ∙ Endinsa’t al MEV: tour virtual en directe per 
les peces més emblemàtiques del museu, 
amb Marc Sureda, conservador del MEV.

 ∙ El Quiz el DIM’ 2020: Es fa un qüestionari 
específic del Quiz 2020 a través d’Instagram 
en format concurs, de manera que es 
premia un participant. 

 ∙ #DIMchallenge / Art Home Challenge: 
s’engresca els seguidors del museu a fer 
una recreació única i personal d’alguna de 
les obres del museu. 

 ∙ Càpsules de música i dansa: del 16 al 18 de 
maig s’obren virtualment les actuacions de 
l’Escola de Música de Vic, l’Escola de Dansa 
Neus Gaja i l’Escola de Dansa Laia Baulenas 
realitzades en el DIM 2019. 

Confinaments voluntaris: aprofitant una de 
les paraules més utilitzades aquest 2020 —
confinament—, el museu recupera una sèrie de 
confinaments voluntaris que es poden observar a 
les obres de la col·lecció. 

Calendari d’advent: el MEV ha posat a disposició 
un calendari d’advent on cada dia s’han descobert 
detalls i curiositats sobre les obres mestres del 
museu. El calendari, del 14 al 23, es s’ha convertit 
en un concurs que ha permès guanyar premis com 
entrades, abonaments i publicacions del MEV als 
usuaris més actius i amb més encert. En total, més 
de 2.000 usuaris han consultat el calendari i més 
100 han participat al concurs.

7_PROGRAMES PÚBLICS
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Activitats familiars i de lleure
Cal destacar en especial les activitats familiars que 
s’han fet durant les vacances i que han comptat 
amb un nombre de participants molt més elevat:

El conte de Nadal 
Aquesta activitat s’ha plantejat amb la intenció de 
fer difusió de la representació del Nadal al museu 
i al mateix temps fomentar les visites físiques al 
museu en família. S’ha creat un vídeo perquè els 
assistents segueixin l’estrella per tot el museu amb 
la finalitat d’ajudar-la, a ella i als reis mags, a arribar 
a l’establia de Betlem. 
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Tardes d’estiu: els contes del MEV
Les Tardes d’Estiu al Carrer! s’organitzen en el marc 
del projecte Viu el carrer! La proposta, que enguany 
ha celebrat la 6a edició i s’ha inclòs a la iniciativa 
de l’ESTIU ÚNIC de la ciutat, ha volgut dinamitzar 
el medi obert amb activitats gratuïtes obertes a 
tothom. El MEV ha participat en aquestes tardes 
d’estiu amb la proposta “Els Contes del MEV”, a la 
plaça de la Catedral. L’activitat es va realitzar el dia 
30 de juliol.

La llegenda de Nadal

Un Carnaval de pel·licula

Nord & Sud

Déus, mòmies i faraons

Vicus estiu

Jocs i dracs als museu (alberg)

Jocs i dracs al museu (estiu)

Mira, toca i olora

Els contes del MEV

0                        25                                  50                                75

PARTICIPANTS A LES ACTIVITATS FAMILIARS
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Activitats vinculades al calendari de 
celebracions

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Desperta el patrimoni
En el marc de les Jornades  Europees de Patrimoni 
el Mev va proposar un taller de fotogrametria 
3D, una tècnica de captació d’imatge consistent 
en l’elaboració de models 3D mitjançant l’ús de 
dispositius mòbils. L’activitat pretenia descobrir 
una nova manera d’acostar-nos a les obres del 
museu. “El patrimoni resta adormit. Cal aprendre a 
despertar-lo! I per això, cal aprendre a mirar.”
S’obre un canal a sketchfab amb el perfil Mev educa
Divendres 9 i dissabte 10 d’octubre a les 16 h.
Nombre d’assistents: 3

Presentació de la Nadala
Els conservadors del MEV Judit Verdaguer i 
Marc Sureda van aprofundir en la representació 
de l’epifania, explicant-ne tant l’origen com la 
transformació i l’enriquiment que es va donar 
en l’art medieval. L’acte, que va organitzar-se 
conjuntament amb els Amics dels Museus d’Osona, 
es va acompanyar d’un duet de violoncel amb les 
alumnes del Conservatori de Vic Gemma Dalmau i 
Júlia Erra i va ser retransmès en directe a través del 
perfil de Facebook del MEV.
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EDUCACIÓ
Oferta escolar
El curs escolar 2019-2020 es va veure modificat al 
tancar el museu el mes de març i a partir d’aquest 
moment ja no es va realitzar cap de les activitats 
escolars reservades dins del curs. El curs 2020-2021 
ens hem hagut d’adaptar a les mesures sanitàries 
derivades de la COVID_19, s’han proposat les 
activitats habituals amb canvi d’espais de treball i 
mesures de prevenció.
L’any 2020 s’ha iniciat el programa “El museu a 
l’escola” amb l’adaptació de tres propostes, una 
per infantil i dues per primària i és l’educador o 
educadora qui es desplaça al centre educatiu a 
impartir les activitats, i s’han potenciat els recursos 
virtuals, especialment l’eina El meu MEV de la web i 
l’oferta de recursos creatius i jocs.
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La mòmia i l’Antic Egipte

El cavaller, la princesa i el drac

El cel i la terra

Els animals del museu

Formes i colors

La cultura medieval

La tardor al MEV

L’hivern al MEV

AUSO. Una de romans

VICUS. Una ciutat en joc!

Visió romànica

Visita a la Carta

Visita a la Carta cultura religiosa

0 250 500 750 

ACTIVITATS EDUCATIVES. CURS 2019-2020

1.956
alumnes
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Casals d’estiu 2020
Es va realitzar un projecte educatiu pels casals 
d’estiu que organitza l’Ajuntament de Vic amb una 
proposta de tres activitats per a les tres franges 
d’edat (S, XS i M). A cada activitat es va treballar una 
col·lecció diferent del museu: arqueologia, teixit, 
art romànic i ceràmica, això va requerir també la 
preparació de diversos materials i l’ús de suports 
audiovisuals per fer present les col·leccions. A causa 
de les mesures sanitàries no es va poder realitzar al 
museu i l’educadora es va traslladar als casals.
Número de sessions: 27 activitats

Organització de la Nit Jove
La proposta per realitzar la primera edició d’una 
nit jove al MEV el 29 d’abril de 2020 no es va poder 
realitzar, es va fer durant mesos un treball de relació 
amb les institucions i de suport als alumnes de la 
UVic i l’Escola d’Art i Disseny sobretot amb treballs 
multimèdia. La Nit Jove és un esdeveniment en 
què es vol fer descobrir, imaginar i explorar les 
col·leccions MEV des d’una mirada inèdita fins 
al moment. Al llarg d’aquesta nit els joves, que 
en seran els principals protagonistes, podran 
expressar-se a través de diferents disciplines 
tenint com a escenari les col·leccions del museu. 
D’aquesta manera, la música, la pintura, la poesia, 
les arts escèniques o les creacions multimèdia 
entraran al museu donant vida a les seves obres, 
establint-hi un diàleg tal com fins ara no s’havia fet. 

Entitats Col·laboradores: 
 ∙ Associació d’escoles de dansa d’Osona
 ∙ Escola d’Art i Disseny de Vic
 ∙ Escola de Música de Vic
 ∙ la Farinera. Centre d’Arts Visuals de Vic
 ∙ Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya
 ∙ Degut a la Covid no podem fer l’activitat i 

mostrar el resultat dels treballs realitzats 
pels alumnes del Grau de Multimèdia de la 
UVic. Els treballs realitzats per l’Escola d’Art 
de Vic es mostren a través de les xarxes 
socials.

27
activitats
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ACCESSIBILITAT I SALUT
El Museu treballa per esdevenir un espai 
accessible, tant físicament com sensorialment, 
intel·lectualment, culturalment i econòmicament, 
per facilitar-ne l’ús i el gaudi a totes les persones. 
Des de l’octubre del 2020 ens hem integrat al 
grup de treball Museus i Accessibilitat format 
per professionals de museus que es reuneix una 
vegada al mes amb la voluntat de compartir 
coneixements, recursos, plantejar dubtes, impulsar 
estratègies comunes, sensibilitzar i treballar en 
xarxa sobre temes d’accessibilitat.

Proposta Cultura i Alzheimer 2020 
El MEV participa en el programa: “Vic Cultura i 
Alzheimer. Cultura pel benestar i la participació 
social de les persones amb demència” impulsat 
per l’Ajuntament de Vic en col·laboració amb la 
UVic-UCC i el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la millora 
del benestar i la participació social de les persones 
amb demència facilitant accés a la cultura. 
Enguany hem elaborat una proposta anual de 3 
sessions que no hem pogut implementar a causa 
de les restriccions de la Covid.

Programa RecuperArt-19
El món de l’art i la cultura ofereix multitud de 
potencialitats per millorar la salut. La mateixa OMS, 
després de revisar l’evidència, afirma que “les arts 
poden jugar un paper important en la prevenció i 
el tractament de la malaltia, i en la promoció de la 
salut durant tot el cicle vital de les persones”.
El Mev és un dels 16 museus participants en 
el nou programa Recuperart-19, un projecte 
impulsat per l’Institut Català de la Salut amb la 
col·laboració del Departament de Cultura, basat 
en l’ús dels museus com a entorns de reflexió i 
millora el benestar emocional dels professionals 
sanitaris després de la pandèmia de la COVID-19. 
L’innovador programa Recuperart-19 busca activar 
recursos personals per afavorir efectes positius en 
l’estat anímic per combatre l’ansietat, la depressió 
i lleus manifestacions d’estrès posttraumàtic en el 
col·lectiu de professionals sanitaris.  
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La comunicació del museu vol donar a conèixer el museu, les seves col·leccions 

i les activitats dels programes públics. Les seves eines més potents són les 

digitals: el web, les xarxes socials i el newsletter, per això focalitzem els esforços 

més importants en l’estratègia digital. 

La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat els processos de digitalització dels 

museus, el 2020 ha vingut marcat per aquesta tendència i per la necessitat 

de fer extensiu a totes les àrees del museu la importància de la digitalització. 

Durant el confinament la proposta #ElMevaCasa va permetre fer visible 

el museu de manera exclusivament virtual, un espai on hem vist diferents 

accions comunicatives que s’han gestat a través de diferents canals, des de 

la web del museu, passant pels múltiples blogs i a acabant, també, amb les 

xarxes socials. Un potent pla de comunicació va permetre donar visibilitat a 

l’exposició “Nord&Sud” i incidir en el posicionament del museu com a referent 

d’art medieval.
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COMUNICACIÓ
ACCIONS DE COMUNICACIÓ
Al llarg del 2020 s’han realitzat diferents accions 
per comunicar la marca del museu, les exposicions 
temporals i les activitats, tant en la versió on line 
com off line.
El MEV assumeix el disseny i maquetació de 
diferents elements gràfics a partir del disseny 
realitzat per l’estudi de disseny Gassiot&Llobet i 
encarrega a una empresa externa de disseny els 
elements de comunicació per a les exposicions 
temporals que tenen una gràfica pròpia coordinada 
amb la de l’exposició.

Edicions del MEV
 ∙ Edició de l’agenda mensual del museu,  el 

disseny es realitza des del mateix museu 
amb una versió per imprimir en paper que 
es distribueix a Vic i una versió digital amb 
distribució a mitjans de comunicació, web i 
xarxes socials. Impressió de 400 exemplars 
mensuals. A partir del mes d’abril es fa 
només en digital.

 ∙ Programa d’activitats educatives 2019-2020. 
Impressió de 1000 exemplars.

 ∙ Programa d’activitats educatives 2021-2021. 
Només en versió digital.

 ∙ Abonaments anuals. Impressió de 300 
unitats.

Edicions vinculades a exposicions: 
Nord&Sud: 

Edicions gràfiques
 ∙ Invitacions a la inauguració, enviades a 

través de correu postal (250 unitats).
 ∙ Invitacions a la inauguració, enviades a 

través de correu electrònic.
 ∙ Tríptic informatiu de l’exposició (4.000 

unitats).
 ∙ Cartells distribuïts a la ciutat de Vic (500 

unitats).
 ∙ 2 banderoles plaça Bisbe Oliba (110x326 cm)
 ∙ 1 banderola interior
 ∙ 2 anuncis en vinil parking del passeig de 

Vic.
 ∙ Textos de sala (200 unitats)
 ∙ Adhesius visitants (10.000 unitats).
 ∙ Catàlegs exposició 

8_COMUNICACIÓ, ESTRATÈGIA DIGITAL I MÀRQUETING



44memòria Museu Episcopal de Vic 2020 

42
Reportatges 
TV i ràdio

248
Articles
premsa 

digital

MITJANS DE COMUNICACIÓ
En l’àmbit comunicatiu, el 2020 ha suposat un gir: 
amb la pandèmia, el MEV ha accelerat l’adaptació a 
noves maneres de comunicar, els seguidors de les 
xarxes, sobretot pel que fa a Instagram i Twitter, han 
incrementat molt respecte al 2019. 

En l’àmbit de premsa hem de destacar l’exposició 
Nord & Sud, que ha estat el gran esdeveniment 
del 2020 al museu. El pla de comunicació incloïa 
accions de premsa, una forta campanya de 
comunicació digital i publicitat als mitjans de 
comunicació (premsa, ràdio i TV).

El Museu ha signat 2 convenis de col·laboració 
amb mitjans de comunicació locals: conveni de 
col·laboració amb Nació Digital, setembre 2019 al 
setembre 2020 i conveni de col·laboració amb El 9 
Nou, setembre 2019 al setembre 2020.

Exposició: Nord&Sud: 

Publicitat als mitjans
 ∙ Catalunya Ràdio – Campanya amb falques 

publicitàries
 ∙ Rac 1 – 72 falques durant 4 setmanes 
 ∙ Núvol – anunci revista paper diari Ara
 ∙ 33 recomana – reportatge - exposició

Convenis de col·laboració

El 9 Nou:
 ∙ 5 faldons divendres
 ∙ Bàner web 9Nou edició Osona i Ripollès 
 ∙ Enllaços al web del museu 

Osona.com:
 ∙ Bàners
 ∙ 15 visites guiades
 ∙ Publicació de continguts
 ∙ 2 entrevistes acordades
 ∙ 2 articles d’opinió 
 ∙ Difusió a les xarxes socials 

Sàpiens:
 ∙ Faldó publicitat
 ∙ Bàner web Sàpiens
 ∙ Redaccional, xarxes

Descobrir Catalunya: 
 ∙ Notícia sobre l’exposició a l’agenda. 

Nació Digital: 
 ∙ Bànners de diferents formats
 ∙ Cobertura informativa especial

82
 Reportatges 

premsa 
escrita
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Dades 2020 Sessions 2019 vs 2020

ESTRATÈGIA DIGITAL 
L’eix principal que articula l’estratègia digital del 
MEV és la pàgina web. Tot i això, i amb l’objectiu de 
donar visibilitat i difondre la col·lecció del museu, 
el MEV també té altres canals estratègics, com 
les xarxes socials o projectes externs com Google 
Art o el programa 3D de l’ACDPC. A continuació 
presentem informació sobre tots aquests canals: 

Estadístiques web
Veiem un increment molt significatiu respecte 
l’exercici anterior (+98,40%), gairebé el doble. 
Pel que fa als usuaris, ha passat el mateix: s’han 
doblat. Majoritàriament, aquests fets segurament 
es deuen al confinament, cosa que ha fet créixer 
l’activitat digital de tots els potencials usuaris del 
museu. Això, a més, s’ha vist incrementat per totes 
les accions digitals que s’han promogut des del 
museu, posant especial èmfasi en el #MEVacasa 
i en el calendari d’advent. Tal com s’observa en el 
gràfic, aquesta última iniciativa ha provocat la xifra 
més alta de sessions el mes de desembre, superant 
les 15.000.
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Sessions totals + dades per dispositiu 

Mòbil
41,6%

Ordinador
55,4%

Tauleta
3%

102.675 
sessions 
(+98,4%)
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Usuaris per hora del dia Usuaris per països

Usuaris per edat Usuaris per sexe

Dona
Home

34%

66%
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Participació Google Art Project
El Museu és partner de Google Cultural i és actiu 
en totes les propostes d’eines tecnològiques que 
Google ens proporciona. Participar a Google Art 
Project suposa una oportunitat per compartir espai 
amb una plataforma d’art en línia que pot ajudar 
a molts amants de l’art d’arreu del món a conèixer 
l’important fons del museu. La presència del MEV al 
Google Art Project s’inclou en la línia d’anar donant 
a conèixer el museu a nous públics de tot el món i 
en la política d’adaptar el museu als nous temps. 

Programa 3D ACDPC
El MEV ha participat en un programa Giravolt del 
Departament de Cultura l’objectiu del qual és 
digitalitzar la col·lecció en 3D amb la finalitat de fer 
difusió del patrimoni cultural que alberga el museu.
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Xarxes Socials

INSTAGRAM
És la xarxa que més està creixent.

TWITTER
El  2020 ha crescut molt més que el que va créixer 
el 2019.

FACEBOOK
És la xarxa amb més seguidors, però també la que 
està més estancada. 

YOUTUBE
Pel que fa a YouTube, la xarxa líder en continguts 
de vídeo, el temps de visualització total ha estat de 
992,6 hores (59.556 minuts), un 40% més que l’any 
2019. 

Vídeos 
Vídeos Nord & Sud
Exposició Nord & Sud – 1 m + 647 + 510
Exposició Nord & Sud. Art Medieval a Noruega i 
Catalunya – 2,7 m visualitzacions
Exposició Nord & Sud: el Nord – 238 
Exposició Nord & Sud: el Sud – 242 
Obra preferida de Judit Verdaguer – 129 + 322 + 169 
Obra preferida de Justin Kroesen – 116 + 275 + 209   
Obra preferida de Marc Sureda – 240 
Obra preferida de Micha Leeflang – 123 + 316 +185
Exposició Nord & Sud. Els frontals d’altar – 127 + 506 
+ 745
Exposició Nord & Sud. Crist a la creu – 182 + 312 + 201
Nord & Sud. Maria: les imatges de culte – 56 
Nord & Sud. L’escultura a l’altar: el retaule-
tabernacle – 128 
Nord & Sud. Unitat en la diversitat – 67 
Reportatge exposició Nord & Sud – 209 
Altres vídeos: 
AUSO. Una de romans – 112 + 168 + 6.400
Simbologia Biga de Tost – 81 
Reconstrucció virtual de la Catedral romànica de 
Vic – 758 + 519 
Espai de creació: pinta, crea i inventa – 99 
Dibuixem i pintem éssers fantàstics – 137 
Espai de creació: traça, idea i decora – 115 
La matança dels Sants Innocents – 94 + 375 +163
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1.000

500
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2018                     2019                      2020 

+29 %

+46 %

Seguidors Instagram
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2018                     2019                      2020 
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+8 %

+21 %

Seguidors Twitter
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MÀRQUETING
TURISME
El Mev treballa per posicionar-se entre els agents 
turístics de proximitat (Turisme de Vic i Osona 
Turisme) per tenir una presència en les accions de 
promoció turística que aquests realitzen. També 
està afiliat a Turisme de la Diputació i a l’Agència 
catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Durant aquest 2020 s’han dut a terme les següents 
accions de promoció i turisme:

Turisme de la Generalitat
 ∙ Afiliació a l’Agència Catalana de Turisme, 

cost anual 200 €. Degut a la pandèmia, 
aquest any el cost ha estat subvencionat.

 ∙ Adhesió a la marca “Arts i Cultura”,  de 
l’Agència Catalana de Turisme que té un 
cost de 350 € de quota anual, amb un 40 % de 
descompte si formem part d’altres progra-
mes similars del territori. Degut a la pandè-
mia, aquest any el cost ha estat subvencio-
nat.

 ∙ Participació en les accions del club de Cul-
tura de Turisme de la Generalitat. Presència 
a la Guia del Club de Turisme Cultural i a la 
Guia per gaudir de Catalunya.

 ∙ Acord de col·laboració en la comunicació de 
l’exposició Nord & Sud a través de les xarxes 
socials de l’ACT.

Turisme de la Diputació
 ∙ Adhesió al Cercle de Turisme de la Diputa-

ció, cost anual 150 € + Iva. Degut a la pan-
dèmia, aquest any el cost ha estat subven-
cionat.

 ∙ Turisme per a la gent curiosa: Turisme de 
Barcelona va fer una base de dades per 
saber quina mena d’activitats s’ofereixen 
des de les entitats culturals per enfocar una 
campanya de màrqueting per al turisme 
de proximitat, que és el què s’espera en els 
mesos propers de l’any 2021 a causa de la 
Pandèmia de la COVID-19. 

 ∙ Acord de col·laboració en la comunicació de 
l’exposició “Nord & Sud” a través de les xar-
xes socials de Barcelona és molt més.

Osona Turisme
 ∙ Realització de visites guiades a esglésies i 

monestirs de la comarca d’Osona en relació 

a l’exposició “Nord & Sud. Art Medieval de 
Noruega i Catalunya 1100-1350”, amb una 
entrada combinada.

 ∙ Viatge de familiarització amb prescriptors 
culturals a l’exposició Nord & Sud i al mo-
nestir de Sant Pere de Casserres i dinar al 
restaurant de Fussimanya.

 ∙ Acord de col·laboració en la comunicació de 
l’exposició “Nord & Sud” a través de les xar-
xes socials i el web.

 ∙ Participació en les accions de turisme del 
Consell Comarcal d’Osona

Turisme de Vic
 ∙ Visita-tast al museu dintre la visita guiada 

de l’oficina de Turisme els dissabtes a la 
tarda.

 ∙ Entrades 2x1 per les paneres de Nadal de 
l’Ajuntament de Vic.

 ∙ Participació en el tiquet integrat “VII de 
Vic”, promogut per l’Oficina de Turisme de 
Vic.
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 ∙ Acord de col·laboració en la comunicació de 
l’exposició Nord & Sud a través d’un banner 
a la pàgina web, informació a les xarxes 
socials i al web i anuncis en vinil a vinil pàr-
quing Passeig de Vic.

Bisbat de Vic
 ∙ Participació de la proposta turística Cases 

d’Oliba, un projecte del Patrimoni Cultural 
del Bisbat de Vic.

Catalonia Sacra

PROMOCIONS
S’estableixen acords de promoció amb entitats 
diverses i mitjans de comunicació com a fórmula de 
publicitat gratuïta pel museu i al mateix temps per 
incentivar la visita de col·lectius diversos.

ENTITAT       ACORD PROMOCIÓ
Escola Superior d’Art i Disseny de Vic   Entrada gratuïta amb carnet d’estudiant

Òmnium Cultural     2x1

Associació Museòlegs Cat    Entrada gratuïta

Xarxa Amics dels Museus de Catalunya   Entrada gratuïta

Programa RecuperArt     Entrada gratuïta, amb acreditació de sanitari

Acadèmia de medicina      30 % descompte

Cavall Fort       30 % descompte

El 9 Nou Club Subscriptor    30 % descompte

Galeria d’art El Claustre     30 % descompte

Xarxameg      50 % descompte

RACC       30 % descompte

SEHRS       30 % descompte

Amics dels Clàssics de Barcino    30 % descompte

La Torre del Vilar     30 % descompte

Orfeó Vigatà      30 % descompte

Amics Museus Osona     30 % descompte

Centre de Normalització Lingüistica   30 % descompte

Fundació Academia Ciències Mèdiques de Catalunya  30 % descompte

Carnet TR3SC      2x1

Nissan Vic (Cercle MEV)     2X1
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MÀRQUETING DIGITAL
El Mev va aconseguir una beca de Google Grant 
l’any 2019 que li permet disposar de publicitat 
gratuïta on line per un valor de fins a 120.000 $ 
anuals i que està gestionada per l’agència INTK. Les 
campanyes publicitàries busquen el posicionament 
de marca del museu a nivell català i internacional 
i fer créixer els visitants del museu. L’any 2020 els 
resultats han estat especialment bons, destaquem 
un anunci que ha tingut una resposta molt més 
interessant que la resta: “Actividades en familia 
[ES]”, amb més de 16.000 clics. Aquesta campanya 
sola representa més del 50% de redireccions totals 
als continguts virtuals del museu. Les campanyes 
que segueixen són “Arte Sacro [ES]”, amb el 16,3% 
de clics i “Topic [FR]”, amb el 10,47% de clics. En 
total, aquestes 3 campanyes representen més del 
80% de clics que generen totes les campanyes de 
Google Ads. En referència a l’evolució anual, cal 
mencionar els mesos de setembre i octubre.
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Cal conèixer els públics que ens visiten i estudiar quines són les pautes de 

comportament per poder programar les activitats i serveis que s’ofereixen. 

Presentem les dades generals de visita a la col·lecció permanent, i les 

específiques a les exposicions temporals i als diferents programes públics del 

museu, així com dades sobre la tipologia dels visitants.

L’any 2020 hem avançat en nous projectes d’accessibilitat i salut per 

continuar en el camí d’esdevenir un museu plenament accessible i inclusiu. 

Enguany ha estat un any molt afectat per la pandèmia mundial. La Covid-19 

ha fet que tots ens haguem hagut d’adaptar a unes circumstàncies fins ara 

desconegudes, també pel museu i pel seu públic. L’efecte més notable ha 

estat el confinament total, que va fer tancar les portes del Mev del 13 de març 

al 29 de maig, un fet que veurem clarament reflectit a les estadístiques de 

públics. Amb aquest tancament, el museu ha arrossegat un gran nombre 

d’activitats anul·lades durant tot l’any.
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Desembre            310

Novembre          224

Octubre               465

Setembre   1.767

Agost    2.641

Juliol   1.381

Juny              453

Maig        27

Abril   0

Març               1.491

Febrer               2.352

Gener           1.258
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EVOLUCIÓ VISITES 2011-2020 

Visites per mesos 
A continuació presentem les dades de visites 
(diferents usos i/o activitats que realitzen cadascun 
dels visitants al museu), que aquest any 2020 ha 
sigut de 12.369, i visitants del museu (persones 
que visiten el museu) que en total han sigut 
8.713. Els canvis més importants estan lligats a la 
programació de l’exposició Nord & Sud, i l’efecte de 
la pandèmia, que ha mantingut el museu amb un 
número de visites molt baix.
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VISITES 2020 PER MESOS

12.369
 Visites
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Osona-Vic
45,1 %

Tarragona
2,9 %

Lleida
0,9 %

Girona
6 %

Barcelona
45,1 %

VISITANTS PER PAÏSOS

VISITANTS CATALANS

França
3,6 %

Altres
9,9 %

Espanya
2,2 %

Catalunya
83,3 %

Visites per procedència
Catalunya és la regió territorial amb més pes, amb 
més d’un 80% de visitants. D’aquests, el 90% són 
procedents o bé de Barcelona o de la mateixa 
comarca d’Osona. 

9_PÚBLICS



57memòria Museu Episcopal de Vic 2020 

Visitants segons tarifes 
Les tres tarifes tenen un pes 
similar. La tarifa reduïda, però, 
compta amb gairebé el 40% del 
pes total. 

26 %
gratuïta

39,3 %
reduïda

34,7 %
general

Usuaris de serveis i activitats
El públic escolar segueix sent el 
tipus de visitants que més rep el 
museu, seguit de prop pel públic 
general. El públic familiar, molt 
més allunyat, completa el cercle.

Visitants exposició permanent
L’exposició permanent es visita, 
sobretot, pel públic general. Tot 
i això també cal destacar que els 
estudiants arriben gairebé al 20% 
del total. 

45,2 %
escolar

41,8 %
general

5%
especialitzat

8,3 %
familiar

17,5 %
estudiants

2,4 %
altres

80,1%
individuals
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La proposta pretén fer un salt qualitatiu en la millora de l’ús, la qualitat i 
l’accés de la informació i les TIC més innovadores i flexibles per promoure la 
inclusió de tots els públics i la dinamització d’un espai més obert, dinàmic i 
singular. 

Les diferents actuacions fomenten la utilització i millora de les 
infraestructures tecnològiques, les TIC i les aplicacions mòbils i 
multiplataforma, per adaptar-se a les necessitats dels públics i participants 
culturals i augmentar-ne l’eficiència i la qualitat. 
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L’any 2019 es va presentar la proposta d’inclusió 
d’una operació en el marc del Po Feder Catalunya 
2014-2020, aquesta proposta va acabar sent accep-
tat aquest any 2020 directament pel Departament 
de Cultura de la Generalitat, obtenint una sub-
venció de 227.320 €. El termini de les accions s’ha 
allargat un any més, fins al 2023.
Durant l’any 2020 el museu s’ha començat a pre-
parar per tal de tirar endavant totes les accions 
planificades en la subvenció, de tal manera que 
s’han fet tasques corresponents a la gestió de totes 
aquestes accions, tals com reunions de planificació, 
contactes amb empreses o assignació de tasques 
entre el personal del MEV. A nivell específic, ja s’ha 
començat a executar l’acció corresponent a digita-
lització de continguts, amb noves fitxes digitals de 
les obres del museu, augmentant-ne l’escandall. 
Així doncs, s’ha treballat de manera general en el 
projecte i s’ha començat a treballar a nivell específic 
en la web. 
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Com a entitat inserida en el seu context local i global, a banda de tot el 

que es descriu als apartats anteriors el MEV manté relacions amb diverses 

institucions de diferents maneres: fent-se present en xarxes i col·lectius 

nacionals i internacionals, proporcionant suport en temes de conservació, 

museografia i recerca a altres museus o entitats, establint col·laboracions 

docents amb altres entitats acadèmiques i patrimonials, mantenint el 

contacte amb els àmbits més immediats de la societat civil. El Museu 

Episcopal de Vic viu en xarxa, connectat amb el seu entorn.
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PRESÈNCIA EN XARXES I 
COL·LECTIUS
El MEV ha renovat durant l’any 2020 la seva 
participació en diferents col·lectius i xarxes dels 
àmbits que li són propis
Àmbit internacional: International Council of 
Museums (ICOM), Centre International d’Études 
des Textiles Anciens (CIETA), Xarxa de Museus d’Art 
Medieval d’Europa
Àmbit nacional: Xarxa de Museus d’Art de 
Catalunya (COMISSIONS, TAULES, ETC), Xarxa de 
Museus Tèxtils de Catalunya, Xarxa de Museus 
d’Osona

COL·LABORACIONS 
CIENTÍFIQUES I 
MUSEOLÒGIQUES
El MEV dona suport a diferents col·lectius i 
projectes relacionats amb el món dels museus i 
de la recerca en història de l’art, com a part del 
compliment orgànic de les seves funcions envers la 
societat. Durant l’any 2020 aquestes activitats han 
estat les següents:

 ∙ Participació al Comitè Científic de 
l’Associació Cultural de Cuixà i suport a la 
concepció i organització de les Jornades 
Romàniques (conveni en vigor des de 2010)

 ∙ Participació en l’equip del Projecte Rector 
del Museu Diocesà d’Urgell (catalogació 
de les obres, elaboració de nova concepció 
museològica, intervenció en el projecte 
museogràfic (conveni amb el Bisbat 
d’Urgell, en vigor des de 2016)

 ∙ Col·laboració amb la Delegació de 
Patrimoni del Bisbat de Vic per 
l’assessorament a la Parròquia de La Seu 
de Manresa i Ajuntament de Manresa en 
l’arranjament museogràfic de l «Espai 
Oliba» i elaboració de la conferència del 
mil·lenari de la dotalia de Santa Maria de 
Manresa, «Mil anys d’una r presa. Manresa i 
Oliba» (juny-juliol de 2020)

COL·LABORACIONS I 
PRÀCTIQUES DOCENTS
El MEV ofereix la seva expertesa professional en 
l’àmbit de la docència, a través de col·laboracions 
estables o puntuals en plans docents o en cursos de 
formació o bé mitjançant l’acolliment d’estudiants 
en pràctiques procedents de diferents universitats 
catalanes. Durant l’any 2020 aquestes activitats han 
estat les següents:

 ∙ Col·laboració docent estable amb la 
Facultat Antoni Gaudí, de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià de Barcelona: 
assignatura de primer curs de grau «Art 
Cristià Medieval»

 ∙ Col·laboració amb el Secretariat 
Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció 
de l’Art Sacre de la Conferència Episcopal 
Tarraconense per a la direcció de 
continguts i del programa de formació del 
projecte «Catalonia Sacra», de dinamització 
del patrimoni cultural de l’Església Catòlica 
a Catalunya.

 ∙ Conveni de pràctiques amb la UB per 
a realitzar treballs d’investigació (tesis 
doctorals) sobre les col·leccions del MEV.

 ∙ Conveni i direcció de les pràctiques del 
màster “Anàlisi i gestió del patrimoni 
artístic” UAB
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Presentem el resultat econòmic del Museu Episcopal de Vic del 2020, que 

ha estat condicionat per la crisis sanitària provocada per la COVID.19. El 

trencament total d’activitat causat el mes de març de 2020 per la pandèmia 

obligà a replantejar-se com calia continuar l’execució d’uns projectes i un 

pressupost que ja s’havien començat a implementar.

Davant l’excepcionalitat de la situació, el MEV va considerar imprescindible 

seguir amb la vida i programació del museu en la mesura del possible.

El treball continuat en el si del MEV durant l’any 
2020 ha generat una despesa de 919.860,16 €,  un 
3,52 % menys que la despesa generada el 2019.
Pel que fa als ingressos, les institucions que for-
men la Junta del Museu Episcopal -Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament de Vic i Bisbat de Vic- varen 
aportar els recursos compromesos. També ho va fer 
la Fundació Vic Museu’s. Tanmateix, en el context 
d’excepcionalitat viscut es produí una forta davalla-
da dels ingressos obtinguts de les activitats pròpies 
del museu, i quedà també afectada la possibilitat 
de trobar finançament aliè. 

Aquests dos factors no han permès assolir el grau 
d’ingressos que estava previst, deixant com a 
ingressos del 2020 la quantitat de 825.637,38 €, un 
13,20 % menys que els ingressos obtinguts el 2019. 

Aquest fet ha deixat un dèficit de 94.222,78 € que 
dificultarà les actuacions dels pròxims anys.
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RESULTAT COMPTABLE

INGRESSOS ORDINARIS 2020

763.144,00 E

38.872,49 E

23.620,89 E

Aportació patrons

Ingressos ordinaris

Altres ingressos

DESPESES ORDINÀRIES 2020

370.881,47 E

282.420,16 E

266.558,53 E

Despeses funcionament

Despeses personal

Despeses estructura

91
9.

86
0,

16
 E

82
5.

63
8,

38
 E

-9
4.

22
2,

78
 E

Despeses                Ingressos                Dèficit 2020

RESULTAT ECONÒMIC 2020
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PROFESSIONALS QUE TREBALLEN AL MEV

13_EQUIP

Direcció

Josep M. Riba Farrès

Conservació

Marc Sureda Jubany

Judit Verdaguer Serrat

Difusió - Acció Cultural i Educativa

Carme Comas Suriñach

Documentació

Anna Homs Forcada

Marc Masó Gravolosa

Administració

Maria Genis Traveria,

Núria Barniol Suriñach

Suport tècnic i manteniment

Fèlix Juste Moreno

Xavier Furriols Solà

Empreses externes

Lux Mundi - Atenció al públic

Umàtic - Comunicació

Francesc Tornero - Restaurador

Securitas - Vigilància

Neteges Osona - Neteja
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