


Escoltar el públic presencial, 
digital i potencial en temps 
de distància social

5a. Jornada
Observatori dels Públics 
del Patrimoni Cultural de Catalunya



Enquesta públics



Motivació

—Reobertura de la Fundació al juny.

—Intuició sobre què podia buscar el públic després del confinament.

—Impossibilitat d’obrir tots els dies. Situació econòmica del museu.

—Escoltar què volien per millorar l’oferta i afinar el missatge. 
Què voldran trobar?

—Convertir la debilitat (poca accessibilitat) en oportunitat.
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L’enquesta es va enviar a grups 
fidelitzats.

—Amics
—Passi Anual
—Carnet Famílies

La resposta va ser desigual entre els 
col·lectius, destacant la implicació 
dels Amics.
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Es confirma que la gent és prudent i 
sortirà poc per quedar-se 
majoritàriament a la seva població de 
residència o per a fer turisme de 
proximitat.
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El quadre mostra el percentatge i pot 
ser enganyós.

En xifres totals, els visitants de 
Barcelona del juny al novembre han 
augmentat molt poc.

5072 al 2020
5052 al 2019
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El contacte amb la natura, 
les propostes culturals i les passejades 
són les activitats destacades. 
Segurament 
per això el mitjà de transport preferit 
amb diferència 
és anar a peu.
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La realitat, però demostra que el 
transport públic està molt per davant 
de la gent que arriba a la Fundació 
caminant.
Tot i que veiem que en relació a l’any 
passat ha baixat a favor de la gent que 
arriba a peu.
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La visita a la Fundació és un desig, però
sense presses.

Les propostes preferides són
exposicions sobre Miró i art 
contemporani i activitats a l’aire lliure.

També altres activitats per a famílies i 
aprofitar més l’entorn.
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En aquest cas sí que les preferències es 
corresponen a la realitat i diumenge és
el dia amb més visitants i el matí és
més concorregut que les tardes.
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La resposta, lliure, va ser 
molt variada.

En alguns casos anunciaven 
coses que ja estaven 
previstes, com la cita 
prèvia o la connexió amb 
bus que compartien el 
MNAC, el MAC i La 
Fundació Joan Miró.
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Conclusions

Les respostes a l’enquesta van deixar clar que hi havia una 
preferència per activitats a l’aire lliure, per les visites culturals, i 
pels desplaçaments a peu.

L’entorn de la Fundació ajuda i vàrem decidir potenciar aquest 
entorn amb activitats per a fer en línea des de casa, de camí al 
museu o presencialment a les sales i amb explicacions sobre la 
vegetació i la història de Montjuïc.
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Una arquitectura oberta, radiant, centrada 
en la visió de l’art i en la contemplació de la 
natura: un jardí per a tothom.

Joan Miró
#MiróQuotes
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Destacar la connexió de la Fundació
amb el seu entorn.

Proposar activitats per fer de camí a la 
Fundació.

Explicar l’entorn del Parc de Montjuïc a 
través dels camins que t’hi porten.

www.fmirobcn.org
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Tant per la Biennal de Pensament, com
per Barcelona Dibuixa, els tallers es van 
fer a l’aire lliure, aprofitant els espais
de la Fundació.

Una de les demandes que es feia, 
especialment des del col·lectiu famílies.
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Moltes gràcies!

Mercè Sabartés
merce.sabartes@fmirobcn.org
@ChedesSR
@fundaciomiro 
www.fmirobcn.org

mailto:merce.sabartes@fmirobcn.org
http://www.fmirobcn.org/

