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els Premis amc de museologia es 
consoliden en la quarta edició d’uns 
guardons instituïts el 2005, sota la 
presidència i l’impuls del llavors pre-
sident de l’associació, carles marfà.

en el marc de la commemoració 
dels deu anys de l’amc es van crear 
aquests premis, de caràcter honorífic 
i amb una periodicitat bianual, amb 
l’objectiu de reconèixer tant les tra-
jectòries professionals dels museòlegs 
de catalunya com els aspectes més 
destacats i transcendents del treball 
que duen a terme els museus i els 
equipaments patrimonials del país. 

en els seus inicis, els premis tenien 
dues modalitats: la de Trajectòries 
professionals, per prestigiar, re-
conèixer i fer públiques les trajec-
tòries professionals més destacades en 
el camp de la museologia a catalunya 
i el seu territori d’influència, i la de 
Projectes, per premiar i fer públics els 
projectes, exposicions, activitats i ex-
periències més destacats dels museus 
i la museologia a catalunya, així com 
les col·laboracions entre els museus 
i els professionals que els gestionen 
i les institucions que els fomenten o 

hi donen suport i, alhora, destacar la 
repercussió d’aquestes iniciatives en 
el panorama cultural català, amb un 
especial interès en la seva incidència 
en el territori. 

Novetats eN la Quarta 
edició del Premis amc de 
museologia

l’última edició del Premis amc de 
museologia ha presentat algunes no-
vetats. d’una banda, s’han ampliat les 
modalitats de premis: a la modalitat 
de Trajectòries professionals se n’hi 
han afegit dues de noves que desdo-
blen la modalitat inicial de Projectes 
en Projectes, experiències i activitats 
i exposicions i en Projectes de creació 
o reforma integral d’equipaments. la 
voluntat no era altra que fer visible, i 
guardonar si calia, iniciatives que per 
petites o temporals podien ser menys 
competitives davant grans interven-
cions o renovacions d’equipaments i 
espais patrimonials. 

el premi, dotat amb una litografia-
diploma original de l’artista Josep 
guinovart feta especialment per a 
l’ocasió i amb un tiratge limitat i, 
alhora, el nomenament com a soci 
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d’honor de l’amc dels guardonats 
en la modalitat de Trajectòria profes-
sional, enguany s’ha ampliat. s’han 
lliurat unes plaques commemorativa 
als equipaments guanyadors perquè 
la instal·lin a la vista en els museus i 
espais patrimonials guanyadors, amb 
la voluntat de fer més evident el reco-
neixement a les iniciatives.

l’altra novetat d’aquesta edició ha 
estat la formació d’un nou Jurat dels 
premis, més ampli i més plural, amb 
experts de diferents àmbits cultu-
rals, i no exclusivament membres de 
l’associació. un jurat amb un gruix 
de destacats professionals i tècnics de 
sectors diversos que han permès te-
nir una visió i un criteri més ampli 
per escollir els millors projectes. l’han 
format Enric Calpena Ollé, periodista 
i professor de la Facultat de comu-
nicació Blanquerna i director de di-
versos programes de ràdio i televisió 
de divulgació cultural; Eduard Car-
bonell Esteller, catedràtic d’Història 
de l’art medieval de l’uaB i de l’udg 

en l’especialitat de Patrimoni i mu-
seologia, exdirector del mNac i ac-
tualment director del màster oficial 
en gestió del Patrimoni en l’Àmbit 
local de l’udg i vicepresident de la 
Junta de museus de catalunya; Jor-
di Creus Esteve, historiador i editor 
de la revista Sàpiens; Enric Franch 
Miret, dissenyador industrial, gràfic i 
d’interiors, especialitzat en l’àmbit de 
la museologia i la museografia, i pro-
fessor de teoria i Història del disseny 
contemporani a l’escola elisava; Ra-
mon Sagués Baixeras, museòleg i di-
rector del museu torre Balldovina de 
santa coloma de gramenet; Teresa M. 
Sala Garcia, comissària d’exposicions 
i professora titular d’Història de l’art 
modern i contemporani de l’uB i 
membre del consell d’estudis del 
màster de museologia i gestió del 
Patrimoni cultural de l’uB; Albert 
Sierra Reguera, museòleg i respon-
sable de projectes web i comunica-
ció a la direcció general del Patri-
moni cultural de la generalitat de 
catalunya, i els representants de la 
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1. el director general del Patrimoni, sr. Joan Pluma, 
anunciant els guardonats.

2. el conseller de cultura, sr. Ferran mascarell, amb 
la presidenta de l’amc, sra. carme clusellas, en la 
cloenda del l’acta.
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Junta directiva de l’associació de 
museòlegs de catalunya. 

Premis a la traJectòria 
ProFessioNal

dins la modalitat de Trajectòries pro-
fessionals, es van guardonar dues 
dones amb un bagatge i una profes-
sionalitat indiscutible: Josefina Ma-
tamoros, exdirectora del museu d’art 
modern de ceret, i Eulàlia Morral i 
Romeu, directora gerent del centre 
de documentació i museu tèxtil de 
terrassa, per la seva tasca al capda-
vant d’aquestes institucions, així com 
per la seva defensa constant i conti-
nuada en favor de la professionalitza-
ció dels tècnics de museus. 

de Josefina Matamoros —historiado-
ra de l’art, membre actiu de la univer-
sitat catalana d’estiu i col·laboradora 
del centre d’agermanament occita-
no-català. impulsora del centre de 
documentació i animació de la cul-
tura catalana (cedacc) de Perpinyà. 
creu de sant Jordi de la generalitat 
de catalunya (1999) i legió d’Honor 
de l’estat francès (2008)— es va voler 
reconèixer especialment la seva feina 
al capdavant del museu d’art modern 
de ceret des del 1986, amb la qual l’ha 
convertit en un museu especialitzat 
en art modern reconegut internacio-
nalment i que, alhora, ha mantingut 
les arrels amb la cultura i l’art català.

d’Eulàlia Morral es va voler destacar 
la seva feina rectora al centre de do-
cumentació i museu tèxtil de terras-
sa, amb què l’ha posicionat com un 
referent dins el món tèxtil a catalun-
ya i europa, amb una important tasca 
de suport en favor del coneixement, 
la recerca i la innovació en el camp 

del tèxtil des de la museologia. també 
per la defensa constant i continuada 
en favor de la professionalització dels 
tècnics de museus i per l’esforç conti-
nuat en la difusió i divulgació de les 
metodologies de treball, de les formes 
de la documentació i la conservació 
de fons en les col·leccions. 

viNt-i-sis caNdidatures  
i Quatre Premis eN les  
modalitats de ProJectes

al marge dels projectes, experiències 
i exposicions guardonats, en aquesta 
quarta edició del Premis de museolo-
gia hi van participar un gran nombre 
de candidatures.

en la modalitat d’Experiències i 
projectes cal destacar, entre d’altres, 
l’Espai del Peix del Museu de la 
Pesca de Palamós, un nou equipa-
ment cultural, inaugurat el març del 
2011, vinculat al museu de la Pesca 
i promogut per l’ajuntament de Pa-
lamós i la Fundació Protomediterrà-
nia, ubicat a la llotja del peix del port 
de Palamós, que ha esdevingut un 
agent dinamitzador, un referent i un 
estímul en el territori més immediat. 
també el Museu dels Sants d’Olot, 
que uneix aspectes culturals, econò-
mics, etnològics i artístics en relació 
amb una activitat artesanal específica 
i identitària de la ciutat, que és una 
aposta innovadora des de la cultura 
per l’artesania com a activitat econò-
mica, i que col·labora amb el pro-
jecte l’associació de tallers de sants 
d’olot. i l’Espai Migrar del Museu de 
la Immigració de catalunya de sant 
adrià del Besòs, un projecte singular 
de museografia integrada en un jar-
dí i fortament vinculada a l’entorn 
que representa un nou episodi en el 

3

4

3 i 4. les dues guardonades en la modalitat Trajec-
tòries profesionals.
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creixement i la consolidació del mhic 
com a institució central en l’estudi, 
la conservació i la divulgació peda-
gògica sobre el fenomen migratori a 
catalunya. 

en l’apartat d’Exposicions temporals, 
optaven a premi La maleta mexi-
cana del mNac; El cos humà. Com 
sóc jo del mNactec; Per laberints 
del cccB, El museu com a pretext 
del museu de l’empordà i l’exposició 
temporal de circuit Xarxes, els pri-
mers intercanvis, produïda per la 
Xarxa de museus locals de la diputa-
ció de Barcelona, entre altres.

en el premi en la modalitat de Crea-
ció o reforma integral de museus i 
equipaments patrimonials, es va 
demostrar la vitalitat que ha tingut 
fins ara el sector patrimonial a ca-
talunya i especialment els museus, 
claus en la recuperació, posada en 
valor i sobretot difusió i promoció 
del patrimoni i del territori. a més 
dels projectes finalment premiats 
també optaven a premi projectes 
destacats com el nou equipament 
Can Olivé Museu Arqueològic de 
Cerdanyola, amb un nou edifici que 
s’emmarca perfectament en l’entorn, 
i s’hi integra i recupera el perfil de 
la muntanya destruït per una antiga 
pedrera, alhora que complementa 
les restes arqueològiques preexis-
tents; la Domus Romana i les sitges 
medievals del carrer de la Fruita 
del Museu d’Història de la Ciutat 
de Barcelona, un nou centre pa-
trimonial vinculat al muHBa, amb 
un projecte modern i innovador en 
termes de recerca, difusió i gestió, o 
el Museu Blau. Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona. 

altres espais o reformes que han 
merescut enguany optar a premis 
han estat també L’Adoberia. Centre 
d’Interpretació del Granollers Me-
dieval del Museu de Granollers, que 
ha suposat la transformació d’un espai 
subterrani, amb un complex sistema 
de circulacions, en una proposta mu-
seogràfica basada en la doble inter-
pretació de les restes arqueològiques i 
del context històric i urbà de la ciu-
tat; el Museu de les Terres de l’Ebre 
d’amposta, per l’ampliació i renovació 
museogràfica que uneix la museogra-
fia més tradicional amb els nous re-
cursos digitals i interactius; la remode-
lació del Museu Marès de Barcelona, 
que ha apostat per un discurs museo-
lògic basat en l’ordenació cronològica 
i estilística de les obres sense obviar-ne 
l’accessibilitat i la visibilitat; el Museu 
de la Terrissa de Quart, instal·lat a 
l’antiga bòbila de can ginesta, que ha 
suposat recuperar un edifici històric i, 
a la vegada, crear un espai de conser-
vació i difusió del patrimoni industrial 
al municipi, i el Museu Etnogràfic de 
ripoll, per l’adaptació i reforma que ha 
permès actualitzar un dels museus més 
tradicionals.

els ProJectes amB Premi 
amc de museologia

el premi a Projectes de creació o re-
forma de museus va recaure en dues 
importants intervencions de recupe-
ració, restauració i musealització de 
dos conjunts patrimonials destacats 
de catalunya: el conjunt Monumen-
tal de les Esglésies de Terrassa, seu 
d’Ègara, projecte liderat i vinculat 
al museu de terrassa, i el projecte 
d’ampliació i musealització de les Ter-
mes i Decumanus de Baetulo, liderat i 
gestionat des del museu de Badalona. 
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del Conjunt Monumental de les Es-
glésies de Terrassa, seu d’Ègara, es va 
valorar especialment la recuperació i 
posada en valor del conjunt històric 
amb una intervenció respectuosa amb 
l’entorn i les restes preexistents i amb 
un discurs museològic que permet 
evidenciar els diferents moments i es-
tils artístics que hi conviuen. així ma-
teix, per l’aposta per una museografia 
acurada i mesurada que conjuga di-
ferents recursos museogràfics mante-
nint el respecte i la preeminència del 
monument, però sense restar discurs i 
amb una clara voluntat didàctica per 
explicar un conjunt complex. 

Pel que fa a l’ampliació i musealit-
zació de les Termes i Decumanus de 
Baetulo, es va voler destacar la recu-
peració i posada en valor d’un dels 
jaciments sota terra visitables més 
gran, de més de 3.500 m2, i de més 
interès de catalunya, amb recursos 
museogràfics diversos que ajuden a 
comprendre la importància de la Bae-
tulo romana i alhora de les formes de 
fer i viure en un temps passat. una 
reforma que facilita l’accés i la visita, 
i que se suma a altres espais musealit-
zats també gestionats des del museu 
de Badalona que converteixen aquest 
centre en un dels de referència del 
passat romà a catalunya. 

el premi en l’àmbit d’Experiències 
i activitats es va atorgar al projecte 
d’obertura, estudi i restauració de les 
tombes reials de Pere el Gran, Jaume 
II, Blanca d’Anjou i Roger de Llúria, 
Tombes reials de Santes Creus. un 
projecte liderat pel museu d’Història de 
catalunya al qual s’ha reconegut l’alt 
interès científic i l’aposta per la interdis-
ciplinarietat aplicada a l’estudi històric 
i alhora per la difusió de tot el procés, 
que ha permès posar a l’abast del pú-
blic la importància de la recerca en els 
museus de catalunya i exemplificar-la.

i pel que fa a la modalitat d’Exposicions, 
el jurat va voler destacar l’exposició 
temporal Miró, l’escala de l’evasió.

l’acte de lliurameNt  
dels Premis

el lliurament de guardons de la quar-
ta edició del Premis amc de museo-
logia va tenir lloc el divendres 23 
de març, a les set del vespre, al mu-
seu marítim de Barcelona. un acte 
que va aplegar bona part del sector 
professional i que va comptar amb 
l’assistència del conseller de cultu-
ra, Ferran mascarell, i del director 
general de Patrimoni cultural, Joan 
Pluma, així com d’alcaldes, regidors, 
presidents i directors d’un bon nom-
bre d’institucions de catalunya. 

8

5, 6, 7 i 8. els guardonats, recollint els respectius 
premis.

5 6
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en el marc de l’acte es va voler re-
cordar especialment andrea garcia 
sastre, premi amc de Trajectòries 
professionals en la seva primera edi-
ció del 2005, traspassada aquest ma-
teix any. andrea garcia va ser recor-
dada com un exemple de militància 
professional, entusiasta i lluitadora, i 
d’aposta per la formació i el reciclat-
ge constant i la millora professional 
aplicada en el dia a dia. uns valors 
i aptituds que es volen reconèixer i 
impulsar amb aquests premis, espe-
cialment en la modalitat de Trajec-
tòries professionals.

també es va posar de manifest la 
importància del sector, amb un no-

table conjunt de projectes, tant dels 
guardonats com dels candidats, amb 
valors implícits com creativitat, inno-
vació, suma o treball multidisciplinar 
que mereixen ser reconeguts com a 
motors econòmics, socials i sobretot 
culturals. i es va fer evident la vitalitat 
del sector dels museus i el patrimoni 
pel qual, malgrat la crisi econòmica, 
es continua fent aposta, tot i que de 
vegades tímida, en tots els àmbits 
territorials de catalunya. una aposta 
constatada amb la quantitat i diver-
sitat de projectes excel·lents que van 
ser candidats als Premis amc de mu-
seologia.
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9. aspecte de la sala durant l’acte de lliurament dels 
Premis


