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MOI Museums of Impact 

Pirjo Hamari. Directora de Desenvolupament de l’Agència Finlandesa de Patrimoni. 

Directora del projecte MOI. 

 

Pirjo Hamari (Ph.D.) treballa en la gestió i les polítiques relacionades amb el patrimoni a 

l'Agència del Patrimoni de Finlàndia (FHA) des dels anys 90. Llicenciada en arqueologia 

l'any 1996 (doctora l'any 2019), té experiència laboral en gestió d'actius arqueològics, 

gestió del patrimoni digital i qüestions relacionades amb el desenvolupament i l’estratègia 

de museus. Actualment, treballa com a Directora de Desenvolupament de la Unitat de 

Desenvolupament de Museus de la FHA. Ha participat en diversos grups de treball de 

polítiques nacionals i internacionals, així com en diversos projectes nacionals i 

internacionals com a sòcia i gestora. Actualment, és la directora del MOI! Museums of 

Impact project (2020-2022), programa finançat per la UE. Pirjo és una apassionada de 

l'impacte i la rellevància del patrimoni cultural en la societat actual. 

 

 

The Happy Museum 

Gaby Porter. Membre de l’equip de The Happy Museum. 

 

Gaby Porter (Ph.D.) és associada del projecte Happy Museum, en el que treballa 

estretament amb Hilary Jennings per donar forma a programes, donar suport a la 

comunitat i als gestors dels museus. Abans va ser membre i presidenta de la junta del 

Happy Museum. 

Gaby va treballar durant molts anys com a comissària i directora sènior en museus britànics 

nacionals, locals i independents. Ara treballa de manera independent com a facilitadora, 

coach i mentora en una àmplia gamma d'entorns culturals. Ha treballat en el 

desenvolupament estratègic, la transformació organitzativa i l'avaluació d’iniciatives 

culturals nacionals. Va ser codirectora del Programa Museum Leaders al Sainsbury Center 

del 2002 al 2012. És Doctora en Estudis de Museus i facilitadora acreditada en Thinking 

Environment. 

 

Mandy Barnett. Membre de l’equip de The Happy Museum. 

 

Mandy Barnett té més de 35 anys d'experiència en els sectors creatius, solidaris i sense 

ànim de lucre. Va començar com a dissenyadora en els sectors del teatre i dels museus, 

després es va convertir en directora de Bankside Arts Training Trust, assegurant que les 

comunitats no es quedessin al marge de la regeneració cultural del districte Southbank de 

Londres. Mandy va ser consultora per al Govern del Regne Unit, especialitzada en la 

incorporació de serveis per a comunitats vulnerables. Ha estat cap d'exposicions al 

Commonwealth Institute i directora de desenvolupament per als serveis de gent gran a 

Surrey. 

Té un MBA de la London Business School, i és presidenta del Social Value UK. També és 

administradora del Cumbria Action for Sustainability. 

 

https://www.museumsofimpact.eu/
https://www.museumsofimpact.eu/
https://happymuseumproject.org/


  

 
 

MOMSI Measurement of Museum Social Impact 

Michelle Mileham. Project Manager del MOMSI. 

 

Michelle Mileham (Ph.D.) és Gestora del projecte Measurement of Museum Social Impact 

(MOMSI) de la Utah Division of Arts & Museums. El MOMSI treballa amb 38 museus dels 

Estats Units per mesurar el seu impacte social. Anteriorment va ser directora d'educació al 

Tracy Aviary de Salt Lake City, on va connectar els visitants amb les aus i la natura 

mitjançant programes educatius, espais d'exhibició i jocs amb la natura. Els interessos de 

Michelle inclouen la narració d'històries, la identitat, l'aprenentatge informal i la comprensió 

de com els museus poden oferir les experiències d'aprenentatge més atractives per a tots 

els públics. Michelle va completar un màster i un doctorat a la Universitat Estatal d'Oregon, 

estudiant Ciències Ambientals i Educació amb un enfocament específic en l'educació als 

museus. Ha contribuït amb un capítol a The Care and Keeping of Museum Professionals i 

és presidenta del Comitè d'Investigació i Avaluació del Públic de l’American Alliance of 

Museums. En el seu temps lliure, a Michelle li encanta cuinar i fer manualitats i és una 

àvida usuària de Twitter (seguiu-la a @mamileham). 

 

 

Europeana Impact Playbook 

Isabel Crespo. Europeana Education Specialist and ENA Education Community Manager. 

 

Isabel Crespo és especialista en educació a Europeana, una iniciativa europea per ajudar 

el sector patrimonial a la seva transformació digital, així com per facilitar l'ús del patrimoni 

cultural digital per al treball, l'aprenentatge o el plaer. 

El seu treball consisteix a promoure el contingut del seu repositori en línia amb milions de 

registres provinents de museus, galeries, arxius i biblioteques de tot Europa al sector 

educatiu. Per això, estableix associacions amb els ministeris d'educació a tot Europa, la 

indústria educativa i altres organitzacions sense ànim de lucre, com ara xarxes i 

associacions europees la missió de les quals sigui la transformació digital en l'educació. 

Llicenciada en Ciències Polítiques, té un Màster en Gestió Cultural i un Màster en 

Comunicació. També ha rebut formació professional en administració artística a la 

Universitat de Nova York; ha treballat com a consultora per a organitzacions públiques i 

com a gestora cultural al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, on va participar en 

diversos projectes educatius. 

 

https://museumsocialimpact.org/
https://museumsocialimpact.org/
https://www.europeana.eu/es

