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Resum 
Aquesta tesi s'ha desenvolupat entorn les repercussions i oportunitats creades per 

la digitalització, accessibilitat en línia al patrimoni cultural i la preservació digital, 

doncs el llenguatge hipermèdia i els nous fluxos de comunicació han atorgat una 

nova dimensió als sistemes de comunicació i documentació i a les estratègies i 

programes de gestió, preservació, estudi, difusió i accés als béns culturals. L'estudi 

de cas són les col·leccions europees d'instruments musicals en línia. Hem pogut 

determinar les tendències de futur en relació  a finalitats i objectius de la 

documentació i digitalització del patrimoni cultural, en l'àmbit de la Unió Europea, 

amb l'anàlisi de llocs web de les col·leccions europees d'instruments musicals en 

línia i amb l'anàlisi de les polítiques de digitalització. L'estudi de cas ens ha permès 

aportar una visió innovadora i  multidisciplinària, de confluència  entre els drets 

culturals, les Ciències de la Documentació i les metodologies i conceptes de la 

Museologia. Amb aquesta tesi defensem que l'accessibilitat d'estructures del 

coneixement, com les col·leccions en línia, és una de les garanties per a 

l'autonomia de les persones i el progrés de les societats. 

 

 
Abstract 
This thesis has been developed around the impacts and opportunities created from 

the digitisation and online accessibility of cultural heritage and  digital preservation, 

seeing how the language hypermedia and new communication flows have given a 

new dimension to communication systems and documentation strategies as well as 

programs management, preservation, study, dissemination and access to cultural 

heritage. The case study is the european online musical instruments collections. We 

have been able to determine future trends regarding aims and objectives of the 

documentation and digitisation of cultural heritage in the European Union, with the 

analysis of the wesites of the european online musical instruments collections and 

the analysis of the digitisation policies. The case study has allowed us to provided 

an innovative and multidisciplinary vision of convergence between the cultural 

rights, Information and Communication Sciences and Museology methodologies and 

concepts. This thesis is to defend the accessibility of knowledge structures, such as 

collective Collections Online, which is one of the guarantees for the independence of 

the people and the progress of societies. 
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PREFACI 

 

 

Unes breus línies curriculars de l’autora que poden ajudar a interpretar la 

interdisciplinarietat d’aquesta recerca i les seves motivacions. L’autora té 

una doble titulació en Història de l’Art (Universitat de Barcelona) i en Dret 

(Universidad Antonio de Nebrija), així com és soci actiu d'ICOM-UNESCO 

des de fa més de 25 anys, ha estat co-fundadora de l’Associació de 

Museòlegs de Catalunya i, durant 22 anys, directora dels Museus de Vilassar 

de Mar, entre els que hi ha el Museu de la Marina i el Museu Enric Monjo. 

Durant aquests anys, a més de les seves responsabilitats en el camp de la 

gestió, l'autora ha dut a terme diversos projectes de catalogació d'obra 

d'artistes plàstics, ha exercit com a curadora de diverses exposicions i 

compta amb una producció bibliogràfica especialitzada en el camp del 

patrimoni cultural. També ha estat membre col·laboradora del Grup de 

Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva, grup en qual ja 

fa anys que col·labora de forma activa en el seu Seminari de Recerca. 
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Capítol I. Introducció 

I.1.Objecte d’estudi  

 
L’objecte d’estudi d’aquesta recerca són les col·leccions de patrimoni 

cultural en línea, amb les acotacions i perspectives concretes que 

anirem mostrant seguidament. El nostre treball es basa en la nova 

significació conceptual i metodològica que han adquirit les col·leccions 

en línia, en quant han dotat de nous valors  l’inventari, catalogació i 

gestió del patrimoni cultural, de manera inusitada fins avui, per la 

seva incidència social, i des del punt de vista de les polítiques 

culturals en relació a la documentació, les quals s’encarnen en 

normatives que impulsen i implementen aquests sistemes. Analitzem 

la incidència dels processos d’informació i documentació del patrimoni 

cultural, en el marc de la Unió Europea (com a impulsora de noves 

polítiques  de digitalització i accés en línia a l’esmentat patrimoni 

cultural) en relació a les actuals tendències socials d’ús, participació, 

col·laboració i reutilització dels continguts culturals a Internet, en 

concret, les col·leccions de patrimoni cultural en línia.  

 

 

Hem estudiat les accions de la UE, la seva finalitat, els organismes 

implicats i el marc normatiu desplegat així com la seva repercussió en 

les polítiques de l’Estat espanyol i en el cas català. Hem analitzat les 

característiques dels processos de digitalització i accés en línia al 

patrimoni cultural a la Unió Europea, tenint en compte els conceptes 

de participació i interacció, coneixement i comprensió del patrimoni, 

representativitat social i gaudi i ús social. 

 

 

Com hem assenyalat, el nostre objecte d’estudi són les col·leccions 

museístiques de patrimoni cultural en línia i, més concretament, en 
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l’àmbit de la Unió Europea, les repercussions conceptuals i 

metodològiques de la digitalització i l’accés en línia al patrimoni 

cultural, la incidència de l’entorn digital en la conservació i protecció 

dels béns culturals i en l’exercici dels drets culturals per part dels 

ciutadans.   

 

 

El cas d’estudi que desenvolupem en aquesta tesi es concreta en la 

descripció, anàlisi i desenvolupament de conclusions, en relació a les 

col·leccions d’instruments musicals per la importància qualitativa i 

quantitativa d’aquestes col·leccions, per la seva especificitat, que ens 

permet un treball ampli i divers en relació al concepte de patrimoni 

cultural i, per últim, per l’interès del projecte MIMO, portal d’accés 

únic a aquestes col·leccions especialitzades.  

 

 

El cas d’estudi és el conjunt de col·leccions en línia d’instruments 

musicals de la Unió Europea, en relació a les polítiques culturals 

europees amb especial interès en l’estudi de la situació dels drets 

culturals de les persones, i els motius que ens han fet delimitar 

d’aquesta manera el nostre objecte d’estudi han estat:  

 

1. La possibilitat d’extrapolar, com a paradigma, l’evolució 

conceptual, de funcionament i en altres aspectes, dels museus 

d’instruments musicals 

2. Les peculiars característiques dels béns culturals que formen 

aquestes col·leccions, les quals impliquen també elements de 

patrimoni immaterial (l’element sonor, la preservació dels 

processos de construcció i també la interpretació musical, el 

patrimoni documental associat) i l’ampli espectre social associat 

a aquestes col·leccions (música popular, música relacionada 
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amb rituals o amb el treball, música clàssica, art contemporani, 

etc.)   

3. El desenvolupament de tècniques i recursos audiovisuals 

relacionats tant amb la conservació i preservació de les 

col·leccions, com amb la difusió i accés a les mateixes 

4. L’existència de la plataforma MIMO. Musical Instrument 

Museums Online, el gran projecte de catàleg en línia, d’accés 

únic, per a les col·leccions d’instruments musicals  

 

 

També ha pesat en la nostra elecció el fet que entre els museus 

d’instruments musicals destaca, per la seva qualitat i projecció 

internacional, el Museu de la Música de Barcelona. Aquest museu ha 

iniciat una àmplia activitat en relació a l’entorn digital i la Xarxa, per 

la qual cosa l’hem considerat idoni com a objecte del nostre estudi. 

 

 

 
Fig. 1. Captura de la pàgina a Facebook del Museu de la Música, disponible a: 

<https://www.facebook.com/museumusicabcn?fref=ts> 

 [darrer accés: 15 d’agost de 2015] 
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I.2. Objectius 

I.2.1. Marc general 

 

 

Un cop delimitats aquells elements que formen part del nostre 

objecte d’estudi, ens hem proposat  anar més enllà d’una mera 

taxonomia descriptiva i tenir com a objectiu  analitzar les 

conseqüències dels projectes de digitalització i accés, mitjançant 

Internet, al patrimoni cultural en relació a:  

 

1. L’evolució del concepte de bé cultural  

 

2. Els conceptes de preservació i llegat, d’aquest patrimoni 

cultural, per a les generacions futures, com a deure social 

 

3. Les possibilitats de participació i accés a la cultura que la 

digitalització i Internet han obert en la seva dimensió social.  

 

 

Partim del convenciment que la cultura és allò específic de l’ésser 

humà, allò que ens fa ser. D’acord amb Peter Häberle,  fins i tot la 

llibertat és llibertat cultural: “toda libertad es “libertad cultural”: 

como libertad que, conforme a una apreciación realista, está 

incorporada en una red de fines educativos y valores orientadores, 

parámetros culturales y obligaciones materiales, en suma que tiene 

literalmente la “cultura” como “objeto”, incluso como función” 

(HÄBERLE,2003:181).  
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I.2.2. El Patrimoni Cultural com a llegat i l’Accés a la Cultura 

 

En la nostra investigació assumim com a punt de partida que els 

éssers humans ens realitzem com a persones gràcies al procés 

creatiu i, també, amb la comprensió d’allò que ens envolta, incloent-

hi els altres éssers humans i les seves produccions culturals.  

 

Entenem justificada la nostra posició sobre la relació de la gestió del 

patrimoni cultural amb el dret a  la participació en la cultura i al gaudi 

de la mateixa i la responsabilitat envers la conservació del patrimoni 

cultural, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, de 

l’any 1948, la qual recull en el seu article 27:  

 
Chacun a le droit librement de participer à la vie culturelle de la 

communauté, de jouir des arts et de partager le progrès scientifique et 

ses bénéfices. Chacun a le droit à la protection, à bénéficier de la 

protection des intérêts moraux et matériels résultant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (DUDH, 

1948, art.27) 

 

 

Entenem també com a premissa del nostre treball, el fet que la 

cultura s’ha erigit com a  motor de cohesió social davant els reptes 

d’una societat que exigeix una convivència clarament multicultural 

per a la qual és essencial la comprensió de les diverses identitats 

(inclosa la pròpia). És en aquest sentit que entenem que es va 

consolidant els darrers anys el corpus doctrinal i normatiu de la UE,  

com per exemple amb el document: Decisión del Parlamento Europeo 

y del Consejo de Europa con los ciudadanos   

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación del programa 

2. El programa contribuirá a la consecución de los objetivos generales 

siguientes: 
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a) brindar a los ciudadanos la oportunidad de interactuar y participar en 

la construcción de una Europa cada vez más cercana, que sea 

democrática y abierta al mundo, unida y enriquecida por su diversidad 

cultural, desarrollando así la ciudadanía de la Unión Europea; 

b) desarrollar un sentimiento de identidad europea, basada en unos 

valores, una historia y culturas comunes; 

c) fomentar el sentido de pertenencia a la Unión Europea entre sus 

ciudadanos; 

d) mejorar la tolerancia y la comprensión mutua entre los ciudadanos 

europeos, respetando y fomentando la diversidad cultural y lingüística, y 

contribuyendo al diálogo intercultural. (Decisión 1904/2006/CE, art.1) 

 

 

Per tal d’assolir els nostres objectius hem delimitat les accions, les 

finalitats i els resultats dels programes de digitalització i accès en 

línia al patrimoni cultural, tenint en compte l’exercici dels drets 

culturals dels ciutadans. També hem prioritzat aquells elements de 

consens internacional que suposen doctrina o normativa acceptada, 

en relació a aspectes diversos sobre l’exercici dels drets reconeguts a 

les persones en l’àmbit internacional, en concret en la Unió Europea. 

Un exemple són els principis recollits en la Recommandation sur 

l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix 

internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux 

libertés fondamentales doptada per la Conferència General de la , a

Unesco, en la divuitena sessió,  a París, el 19 de novembre de 1974:  

 
III. Principes directeurs (...) 4.(...) 

a) une dimension internationale et une perspective mondiale de 

l'éducation à tous les niveaux et sous toutes ses formes;  

b) la compréhension et le respect de tous les peuples, de leurs 

civilisations, de leurs valeurs et de leurs modes de vie, y compris les 

cultures des ethnies nationales et celles des autres nations;  

c) la conscience de l'interdépendance mondiale croissante des peuples et 

des nations;  

d) la capacité de communiquer avec autrui;  
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e) la conscience non seulement des droits, mais aussi des devoirs que 

les individus, les groupes sociaux et les nations ont les uns vis-à-vis des 

autres;  

f) la compréhension de la nécessité de la solidarité et de la coopération 

internationales;  

g) la volonté chez les individus de contribuer à résoudre les problèmes 

de leurs communautés, de leurs pays et du monde. (UNESCO,1974)  

 

 

Hem partit de l’estudi i anàlisi de l’estat de la qüestió en l’àmbit 

doctrinal i acadèmic per plantejar, com a objectiu, el coneixement del 

grau real d’eficiència en el desenvolupament del corpus doctrinal i 

normatiu acceptat internacionalment, basat, pel que fa al patrimoni 

cultural, en el deure de conservar i preservar l’esmentat patrimoni, i 

de fomentar el coneixement i l’accés ciutadà al mateix.  

 

 

També plantegem, com a objectiu, la revisió crítica de les accions 

concretes que se’n desprenen de l’aplicació de la metodologia 

científica i de la normativa, tenint com a cas d’estudi, com ja hem 

manifestat,  les col·leccions d’instruments musicals en línia. A més, el 

nostre treball té, entre els seus objectius, conèixer la incidència de 

l’entorn digital i Internet en el conceptes de "patrimoni cultural", "bé 

cultural" i "museu". En el cas català la Llei 17/1990 de 2 de 

novembre, de museus, defineix com a museu: 

 
Art. 1. Són museus, als efectes d'aquesta Llei, les institucions 

permanents, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu 

desenvolupament, obertes al públic, que reuneixen un conjunt de béns 

culturals mobles i immobles, els conserven, els documenten i estudien, 

els exhibeixen i en difonen el coneixement per a la recerca, 

l'ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i es constitueixen en espai 

per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.(Llei 

17/1990 de 2 de novembre, de Museus, art.1) 
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L’adopció del concepte de patrimoni cultural immaterial per part de la 

UNESCO, l’any 2003, mitjançant la Convenció per a la Salvaguarda 

del Patrimoni  Cultural Immaterial (UNESCO,2003), inclou aquest 

concepte nou en la definició de museu. Aquest fet repercuteix en les 

diferents definicions que, posteriorment, han anat sorgint o s’han 

anat modificant, com per exemple és el cas del Codi de deontologia 

de l’ICOM per als museus, que es va aprovar a Buenos Aires el 1986, 

modificat a Barcelona el 2001 i de nou revisat a Seül el 2004. Aquest 

document defineix el museu com a “institució permanent sense ànim 

de lucre al servei de la societat i el seu desenvolupament, oberta al 

públic, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exhibeix, amb 

intencions educatives, d’estudi i d’oci, l’evidència tangible i intangible 

dels pobles i del seu entorn” (ICOM, 2013).  

 

La definició de museu inclosa als Estatuts ICOM de l’any 2007 

concreta: “Le musée est une institution permanente sans but lucratif, 

au service de la société et de son développement, ouverte au public, 

qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine 

matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des 

fins d'études, d'éducation et de délectation” (ICOM,2007). També 

l’any 2003 UNESCO aprova la Carta sobre la preservació del 

patrimoni digital: 

Art. 1. El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto 

del saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos de 

carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información 

técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan 

directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de 

material analógico ya existente. Los productos “de origen digital” no 

existen en otro formato que el electrónico.  

Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas 

o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas 



 21 

informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles 

dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo son 

efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este 

sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión.  

Muchos de esos recursos revisten valor e importancia duraderos, y 

constituyen por ello un patrimonio digno de protección y conservación 

en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Este legado en 

constante aumento puede existir en cualquier lengua, cualquier lugar 

del mundo y cualquier campo de la expresión o el saber humanos. 

(UNESCO-Patrimoni digital, 2003) 

 

 

Aquesta evolució ens ha portat a delimitar com a objectiu la 

identificació i anàlisi de les característiques i finalitats dels programes 

de digitalització i accés en línia al patrimoni cultural europeu, els 

instruments utilitzats per tal d’assolir-los, i quin ha estat el nivell 

d’eficiència en relació als resultats previstos.  

 

 

Pel que fa a l’aspecte normatiu de la gestió del patrimoni cultural, 

l’objectiu és descobrir la incidència de les accions de la UE en relació 

a les biblioteques digitals, catàlegs en línia i digitalització de 

patrimoni cultural;  les finalitats d’aquestes accions i  llur repercussió 

en les polítiques dels Estats membres i en l’evolució de la normativa 

relativa a la digitalització i accés en línia al patrimoni cultural.  

 

 

En aquest sentit, la Recomendación de la Comisión 2006/585/CE, de 

24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y accesibilitat en línea 

del material cultural y la conservación digital  (Recomendación de la 

Comisión 2006/585/CE), identifica com a objectius:  
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a) ampliar l’accés per a gran part de la població de la Unió Europea 

b) donar un perfil clar al patrimoni divers i multilingüe de la UE 

c) conservar a llarg termini la memòria col·lectiva en benefici de les 

generacions futures.        

 

Per la seva part, el Plan de trabajo en materia de cultura (2015-

2018), elaborat per la UE, especifica entre els seus principis rectors: 

“velar por la excelencia, la innovación y la competitividad de los 

sectores cultural y creativo mediante la promoción del trabajo de 

artistas, creadores y profesionales de la cultura y mediante el 

reconocimiento de la contribución de estos sectores a los objetivos de 

la estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo, prestando 

particular atención a los desafíos de la transición al entorno digital” 

(Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el Plan de 

trabajo en materia de cultura (2015-2018) (2014C 463/02); i entre les 

seves prioritats:  

A. Cultura accesible e integradora 

B. Patrimonio cultural 

C. Sectores cultural y creativo: economía creativa e innovación 

D. Promoción de la diversidad cultural, cultura en las relaciones 

exteriores de la UE y movilidad (Conclusiones del Consejo y de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo en 

materia de cultura (2015-2018) (2014C 463/02), II) 

 

Entre les múltiples conseqüències dels canvis tecnològics i el nou 

concepte d’accés a la informació que suposa l’accés en línia 

corroborarem com la implementació de la documentació del patrimoni 
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cultural en línia ha modificat significativament el valor i potencial del 

patrimoni cultural i les metodologies de treball museístic.  
 

 

Com a objectiu instrumental hem plantejat l’estudi dels llocs web que 

acullen catàlegs de lliure accés en línia, del patrimoni museístic 

europeu, d’acord amb els nostres coneixements de la casuística dels 

catàlegs de col·leccions de patrimoni cultural, centrant-nos en les 

col·leccions en línia  d’instruments musicals a la Unió Europea. Tot i 

això, l’interès per conèixer les característiques i la qualitat tècnica 

dels catàlegs en línia no té una motivació merament descriptiva sinó 

que vol determinar l’eficàcia d’aquests catàlegs, en funció del grau 

d’assoliment de les seves finalitats. D’aquí se’n deriva, també com a 

objectiu, la identificació i descripció del concepte social vigent de 

finalitat o finalitats de les col·leccions de patrimoni cultural en línia en 

concret del patrimoni museístic musical. Per això recorrerem a la 

literatura normativa o legislativa així com a la literatura 

especialitzada tal com ho especificarem en l’apartat de metodologia. 

 

 

El resultat del nostre estudi es basa en l'estudi de la situació actual 

de les col·leccions europees en línia d'instruments musicals. 

 

 

L’anàlisi i descripció del sistema es farà en funció de les seves 

característiques tècniques i instrumentals. Haurem identificat 

prèviament les finalitats del sistema per poder concloure, en un 

segon nivell i havent aplicat els instruments metodològics que ens 

permetin el màxim grau d’objectivitat possible, l’adequació dels 

catàlegs a la consecució  de les  finalitats identificades. Haurem 

comprovat l’assoliment dels objectius marcats normativament i 

també l’assoliment dels objectius socials identificats en un sentit més 
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ampli al del marc pròpiament museístic i normatiu (fig.2). Per últim, i 

com a tercer i darrer nivell, identificarem mancances i possibilitats de 

millora del sistema. 

 

 
Fig.2. Finalitats i objectius de les col·leccións en línia (elaboració pròpia) 

 

 

Tot i que ja hem especificat que el nostre objecte d’estudi és el cas 

de les col·leccions d’instruments musicals, el nostre objectiu és també 

la seva contextualització en el marc  europeu, posant especial atenció 

en el valor afegit que genera la documentació, així com en les 

possibilitats de participació dels ciutadans, recollides per la normativa 

internacional. Per exemple la 25a Assemblea General del Consell 

Internacional de Museus en la reunió del 12 de novembre de 2010 a 

Xangai, Xina, va adoptar el següent conjunt de principis com a Carta 

de la Diversitat Cultural d’ICOM: Resolució núm. 2.2.  
 

 

PARTICIPATORY DEMOCRACY: To promote enabling and empowering 

frameworks for active inputs from all stakeholders, community groups, 

cultural institutions and official agencies through appropriate processes 

of consultation, negotiation and participation, ensuring the ownership 

of the processes as the defining element. (ICOM, 2010).  
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En aquest sentit, doncs, la nostra recerca se centra en dues grans 

preguntes o eixos d’anàlisi extrapolant els resultats de l'estudi de les 

col·leccions europees en línia d'instruments musicals:  

 

 

1. Quines són les característiques de la informació i la 

documentació museística que arriba al ciutadà. 

 

2. Quines són les possibilitats de participació dels ciutadans amb 

el sistema de documentació i comunicació en línia i les 

característiques d’aquesta interacció.  

 

   

El nostre objectiu final és identificar i caracteritzar el paper de les 

col·leccions de patrimoni cultural en línia i les tendències de futur en 

relació a la participació ciutadana en els processos de realització, 

coneixement, gaudi i conservació del patrimoni cultural, en base no 

només una perspectiva analítica, sinó també crítica que pugui 

detectar les mancances i possibles millores en el model estudiat.  

 

 
I.3. Oportunitat i justificació 

 

 

Els darrers anys s’ha consolidat en l’àmbit de la Comunicació, un nou 

escenari que incideix en la protecció, estudi, coneixement, gaudi i 

accés al patrimoni cultural i en la forma de participació de les 

persones en la cultura. Per tant, tenint en compte el paper d’Internet 

en la preservació i accés al patrimoni cultural, hem assistit a un 

procés en el qual la digitalització i l’accés en línia al patrimoni cultural 

han variat conceptes, metodologies, normativa i fins i tot allò que fa 

referència als drets de les persones. 
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Actualment la majoria d’institucions, organitzacions i persones 

relacionades amb la cultura a Europa, atorguen al patrimoni cultural 

un paper essencial per al desenvolupament tant de les comunitats 

com dels ciutadans; el coneixement, respecte i participació en el 

patrimoni cultural es reconeixen com a elements essencials per a la 

realització de drets humans com la llibertat i la dignitat.  

 

 

Com a conseqüència, avui, la pràctica professional i la normativa 

específica reconeixen la necessitat de regulació de les obligacions que 

han d’assumir institucions i governs. Des de la Segona Guerra 

mundial l’educació i la cultura apareixen com a instruments per a  

garantir la pau i la convivència entre els pobles; paral·lelament, en el 

camp del patrimoni cultural, ha tingut lloc un procés 

d’internacionalització metodològica i normativa, unit al 

desenvolupament d’una visió cada cop més participativa de la cultura. 

 

 

A Europa un altre fet ha incidit de manera significativa en l’evolució 

de la concepció i gestió del patrimoni cultural, interaccionant a més 

amb l’aparició d’Internet i l’entorn digital: la Unió Europea ha 

incorporat dos elements que seran claus en la seva vertebració com a 

opció econòmica, social i política: un és la consolidació del concepte 

de patrimoni cultural comú europeu, el qual reverteix en el procés de 

consolidació d’una ciutadania europea que legitimi les accions de la 

mateixa UE; l’altre element és el fet d’haver optat per les tecnologies 

de la informació, digitalització i accés en línia com a un dels 

instruments en l’esmentat procés de construcció d’una ciutadania 

europea. 
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La rapidez de los cambios tecnológicos presenta tanto oportunidades 

como desafíos para los sectores culturales y creativos de Europa. La 

Unión Europea (UE) se ha comprometido a ayudar a todos los 

interesados en estos sectores –desde las comunidades locales que dan 

a conocer su patrimonio cultural, hasta los productores de películas 

premiadas- a aprovechar las oportunidades que encuentren y a 

superar los obstáculos en su camino (COMISSIÓ EUROPEA, 2014:3) 

 

 

Internet ha configurat un escenari que incideix no només en l’àmbit 

de la comunicació sinó també en la conservació del patrimoni cultural 

i en les possibilitats de participació de les persones en la cultura: amb 

la digitalització i l’accés en línia al patrimoni cultural hem superat les 

limitacions físiques i geogràfiques en la interacció amb l’esmentat 

patrimoni; ens enfrontem a una casuística que es desenvolupa en un 

espai global i en el ciberespai i que ha de ser resolta des de la 

perspectiva de la cooperació internacional.  

 

 

També ha variat la definició del patrimoni cultural, entesa 

tradicionalment com a col·leccions d’objectes. S’hi han inclòs, entre 

altres tipologies, el patrimoni immaterial i el patrimoni digital, els 

quals exigeixen un tractament nou i de major complexitat. La 

tradicional compartimentació de la investigació i gestió envers el 

patrimoni cultural s’ha superat substituint-se pels fluxos de 

comunicació que propicia Internet, els quals afavoreixen la 

interdisciplinarietat i la creació de xarxes de coneixement.  

 

 

Per acabar, les possibilitats d’accés al patrimoni cultural s’han ampliat 

permetent l’existència de grups d’usuaris de comunitats llunyanes i 

l’aparició d’una comunitat virtual. En definitiva assistim a un nou 
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escenari que incideix en els objectius de la gestió del patrimoni 

cultural, incloent-hi la conservació i la seguretat del mateix, l’accés i 

participació dels ciutadans, amb elements com la interacció digital i 

creativa a la Xarxa enfront l’anterior situació tradicional (figures 3. i 

4.). 

 

 

 
Fig. 3. Bé Cultural: concepció tradicional (elaboració pròpia) 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Bé cultural: espai tradicional versus ciberespai (elaboracio pròpia) 
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Les possibilitats que obre la tecnologia digital i la web comporten 

canvis en la informació gestionada i en el paper que poden jugar els 

diferents agents socials implicats. Aquesta situació es recull d’ençà 

d’algunes dècades, en diversos espais  de reflexió teòrica com als 

Cahiers d'étude de CIDOC-ICOM : 

 

Ajourd’hui le rôle de l’information dans la société est en constante 

évolution. D’une part, la demande d’information du public est 

croissante et d’autre part, l’information est diffusée par des 

organisations toujours plus nombreuses. Les rapides 

changements technologiques dans le domaine de la 

communication ont également une influence sur les processus de 

diffusion de l’information. Les professionels des musées 

concernés par la problématique de la documentation se trouvent 

eux-memes au centre de ces changements. (HOGENBOOM, 1996) 

 

 

La importància de la documentació del patrimoni cultural es palesa en 

els diferents documents tècnics de gestió del patrimoni. De fet, des 

dels primers inventaris als més moderns processos de documentació, 

tots actuen atorgant un valor afegit al bé cultural, tal com expressa 

Ambourè: 

 
Los museos adquieren objetos y crean colecciones porque los objetos 

transmiten uno o varios mensajes importantes. El mensaje de un objeto 

puede ser de carácter histórico, religioso, económico, tecnológico u otro. 

Cuando se saca de su lugar de origen y se descontextualiza, su 

significado se desvirtúa, supeditándose a la documentación que se le 

asocia. (...) De ahí que el valor de una colección (ya sea a efectos de 

investigación, educación o interpretación) su seguridad y su 

accesibilidad dependerán en gran parte de la calidad de la 

documentación que se le asocia (AMBOURÉ i GUICHEN, 2010). 
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En aquest sentit, Internet ens ha permès anar més enllà i arribar fins 

a possibilitar la interacció entre diferents actors socials. Aquests 

processos determinen les característiques i els resultats de la gestió 

del patrimoni cultural no només pel que respecta a la conservació i 

seguretat dels béns culturals, sinó que també implica el 

desenvolupament d’instruments d’informació del ciutadà i fins i tot de 

participació en la gestió d’aquest patrimoni cultural, elements 

essencials en situació de crisi. Michael Petzet, president del Comitè 

Nacional Alemany d’ICOMOS, incideix en aquesta dimensió de 

compromís social amb el patrimoni cultural, en relació a l’Informe 

mundial de ICOMOS sobre monumentos y sitios en peligro. 

 

Esperamos sinceramente que el Informe sobre Patrimonio en Peligro 

de ICOMOS, sumado al material permanentemente publicado cada año 

y también difundido a través de Internet, llegue mucho más allá de los 

círculos especializados organizados dentro del contexto de ICOMOS, a 

todos aquellos para los cuales la preservación del patrimonio histórico 

es importante  (ICOMOS, 2000). 

 

 

Iniciatives a la Xarxa com és el cas de Change.org, tenen una 

incidència insuficient però consoliden la idea de la importància del 

patrimoni cultural per al progrés social. L’any 2013 es posà en 

circulació una petició per a la protecció del patrimoni cultural de Siria; 

en el text de la petició es reconeix  

 

Cultural heritage is the DNA of civilization. It is the bridge of traditions, 

objects, and structures that links us to our history. Heritage provides 

the precedents that shape our world, gives places their meaning, and 

shows us the way ahead through references to the past. Cultural 

heritage shapes the environment, contributes to moral and economic 

well-being, and is one of the fundamental cornerstones of a peaceful 

and prosperous society (WORLD MONUMENTS FUND, 2013) 
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Tot i les diverses iniciatives ha estat inevitable la destrucció i espoli 

de béns culturals considerats Patrimoni de la Humanitat, com la ciutat 

de Palmira, davant la qual la UNESCO ha emès diversos comunicats 

de condemna: 

 

a.Condemn the barbaric assaults, violence and crimes committed in 

recent times by the so called Islamic State of Iraq and the Levant 

(ISIL) also known as Daesh against the cultural heritage of Iraq, 

including the World Heritage site at Hatra, which recalls mindless 

destructions in Bamiyan, Timbuktu and elsewhere;   

b.Deplore the exposure of and use of cultural heritage sites in 

military operations by the parties to various conflicts, including as 

shelter to protect combatants, to keep hostage local indigenous 

communities and by indiscriminate use of weapons and explosives, 

which resulted in widespread destruction of Aleppo, Crac de 

Chevaliers, Bosra and other significant sites;   

c.Express deep concern about the World Heritage site of Palmyra, 

which also has been exposed to threat of destruction because of 

armed conflict;  (UNESCO, 2015) 

 
Fig.5. web UNESCO. World Heritage Center. Disponible a: whc.unesco.org 

<http://whc.unesco.org/en/news/1339> [darrer accés: 27 juliol 2015] 



 32 

Un dels marcs conceptuals amb el qual hem treballat és aquell que 

considera que la cultura és l’element que ens identifica com a éssers 

humans; de manera que el patrimoni cultural, a la vegada que forma 

part inevitablement de la identitat de persones o col·lectivitats 

concretes, presenta la qualitat d’universalitat. Tal com afirma la 

UNESCO, “Considering that deterioration or disappearance of any 

item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful 

impoverishment of the heritage of all the nations of the 

world” (UNESCO,1972), i per tant postula que la responsabilitat 

envers aquest patrimoni és col·lectiva, posant l’èmfasi en “that the 

existing international conventions, recommendations and resolutions 

concerning cultural and natural property demonstrate the importance, 

for all the peoples of the world, of safeguarding this unique and 

irreplaceable property, to whatever people it may belong” (UNESCO, 

1972).  

 

 

Entenem que el concepte de patrimoni cultural s’ha enriquit 

actualment amb els debats i aportacions de disciplines com el dret, 

amb el desenvolupament, per exemple, dels treballs del jurista, ja 

citat, Peter Häberle, exponent de la teoria constitucional dels drets 

fonamentals, i la relació que estableix entre cultura i dignitat:  

 

 
La dignidad humana como premisa, realizada a través de la cultura de 

un pueblo y de los derechos universales de la humanidad, vividos desde 

la individualidad de ese pueblo, que encuentra su identidad en 

tradiciones y experiencias históricas, y sus esperanzas en los deseos y la 

voluntad creadora hacia el futuro; el principio de la soberanía popular, 

pero no entendida como competencia para la arbitrariedad ni como 

magnitud mística por encima de los ciudadanos, sino como fórmula que 

caracteriza la unión renovada constantemente en la voluntad y en la 

responsabilidad pública; la Constitución como contrato en cuyo marco 
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son posibles y necesarios fines educativos y valores orientadores; los 

principios del Estado de derecho y el Estado social, lo mismo que el 

principio del Estado de Cultura (Kulturstaat) abierto, las garantías de los 

derechos fundamentales, la independéncia de la jurisdicción, etc. Todo 

esto se incorpora en una democracia ciudadana constituida por el 

principio del pluralismo (HÄBERLE, 2003: 1) 

 

 

Avui la situació internacional ens situa al davant tres grans reptes 

interrelacionats:  

 

1. La preservació del patrimoni cultural davant situacions de 

conflicte bèl·lic, de tràfic il·lícit d’objectes culturals, però també 

en relació a la preservació de la cultura immaterial 

2. La necessitat de cohesió social però també de respecte i 

coneixement dels altres  

3. La defensa i promoció dels drets culturals i els drets 

d’informació i de participació dels ciutadans com a fonaments 

del progrés social. 

 

 

 

I.4.Preguntes de recerca i hipòtesis inicials 

 

 
Partint de l’objectiu del nostre estudi, el marc de la nostra 

investigació ve determinat per una sèrie de preguntes de recerca, de 

les quals en volem destacar:  

 

-‐ Com ha interactuat l’evolució de la tecnologia digital i l’accés en 

línia a la informació, amb la posició i les accions en matèria de 

cultura, i en concret en relació al patrimoni cultural, de la Unió 

Europea. 
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-‐ Quines accions ha desenvolupat la Unió Europea, quins han 

estat els seus objectius i finalitats i quin ha estat el grau 

d’assoliment dels mateixos, en relació a la preservació i accés 

de les col·leccions de patrimoni cultural en el marc de 

l’anomenada Era digital 

 

-‐ Quina ha estat la repercussió de les polítiques europees en 

relació a la digitalització i accés en linia al patrimoni cultural, en 

les accions dels Estats membres i quina repercussió han tingut 

en les col·leccions de patrimoni cultural 

 

-‐ Quina ha estat la incidència de les polítiques, programes i 

accions de digitalització i de documentació del patrimoni 

cultural en línia, en les possibilitats d’accés i participació 

cultural dels ciutadans. 

 

-‐ Quines febleses i quines oportunitats es detecten en el 

panorama actual en relació a la digitalització i accés en línia al 

patrimoni cultural 

 

 

Per desenvolupar el nostre treball en l’àmbit conceptual partim de les 

següents hipòtesis:  

 

a. La comunicació és un element  bàsic per a l’exercici de 

responsabilitat i participació dels ciutadans en la cultura. 

 

b. La participació cultural incideix tant en la preservació i el 

desenvolupament del patrimoni cultural com en el 

desenvolupament i el progrés de les comunitats i les 

persones 
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c. La comunicació i documentació del patrimoni cultural en 

línia ha suposat un canvi amb impacte metodològic, 

conceptual, jurídic i social, incorporant una nova dimensió  a  

la missió dels museus de conservar, preservar, estudiar i 

difondre el patrimoni cultural. 

 

d. Les col·leccions en línia, com és el cas de les col·leccions 

europees d'instruments musicals, són un exemple de les 

potencialitats i reptes de l’anomenada Era digital . 

 

 

Partint de l’entorn digital entenem que, de la qualitat de la 

comunicació/documentació en línia depèn que el ciutadà, de forma 

individual, o bé la societat civil en el seu conjunt, puguin exercir el rol 

que els correspon com a corresponsables del patrimoni cultural i 

beneficiaris del coneixement, participació i gaudi d’aquest patrimoni. 

 

 

En aquest treball argumentem que els sistemes de documentació del 

patrimoni cultural han de complir determinats criteris en relació als 

objectius de proporcionar informació i permetre la participació dels 

ciutadans, treballant amb criteris verificables de forma objectiva en 

funció de repercussions constatables sobre la conservació, estudi, 

difusió i gaudi del patrimoni cultural.  

 

 

Com hem apuntat més amunt existeix un mandat social en relació a 

l’exercici de la responsabilitat sobre el patrimoni cultural alhora que 

un mandat social en relació a la participació dels ciutadans en la 

cultura (considerant-se aquest segon en l’àmbit dels drets de les 

persones), entenem que les col·leccions en línia, i  la documentació 

del patrimoni cultural a la Xarxa, poden ser avui l’instrument que 
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desenvolupi un veritable exercici de responsabilitat i de participació 

social, i que aquest fet exigeix un marc metodològic i normalitzador 

adient, ponderant el doble objectiu de drets del ciutadà i 

responsabilitat envers la conservació del patrimoni cultural tal com 

mostra la figura 6. 

 

 

 
Fig. 6. Digitalització i accés en línia al patrimoni cultural (elaboració pròpia) 
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Tal com assenyala Josep Gifreu (GIFREU, 2003) els processos de 

digitalització depassen els canvis econòmics o purament tecnològics, 

doncs l’impacte es constata sobretot en el ciutadà, usuari i partícip 

actiu de la tecnologia digital i la comunicació en línia (i no un receptor 

passiu d’informació), i també en la creació de xarxes, és a dir, les 

possibilitats d’interconnexió i col·laboració entre usuaris que es poden 

convertir en instruments per a l’auto-organització de les persones. 

Malgrat tot:  
 

 

La questión n’est donc plus seulement: comment la numérisation et les 

outils participatifs peuvent rapprocher l’institution des publics mais 

comment construire ensemble un patrimoine collectif et partagé 

collectivement? Comment prendre en compte le rôle d’une mémoire 

encore vivante de nombreux objets patrimoniaux ou en cours de 

patrimonialisation et l’importance de leur appropiation collective? 

Comment déveloper de nouveux modes et outils de médiation 

culturelle et également de formations qui prennent en compte une 

démarche partagée de patrimonialisation? (GUELLEREAU i DALBAVIE, 

2014:310-311) 

 

 

La implicació del ciutadà amb el repte d'un patrimoni cultural 

col·lectiu i viu s'enfoca avui, per molts dels analistes, sota la 

perspectiva de la comunicació i els cibermitjans. Per a l'especialista 

en comunicació Pere Freixa la clau es troba en "l'experiència 

compartida", gràcies a les característiques de la comunicació 

interactiva i el flux d'informació de l'entorn digital, de manera que "El 

diseño del propio interactivo, los redactores y comunicadores 

implicados así como los contenidos y actividades destinados a los 

usuarios varían en cada fase, adaptándose y creando un relato de los 

acontecimientos acorde con la experiencia compartida con los 

usuarios" (FREIXA,2015:298-299) 
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I.5. Marc teòric 

 

 

Per a delimitar i caracteritzar l’objecte d’estudi en el context de la 

nostra recerca, a continuació presentem una llista dels conceptes que 

considerem claus per aquest treball: 

 

 

I.5.1.Patrimoni cultural 

 

 

Per desenvolupar la investigació de l’objecte d’estudi hem de tenir en 

compte l’evolució del concepte "patrimoni cultural": entès primer com 

a conjunt d’objectes i col·leccions, va incloure progressivament 

patrimoni immobiliari, espais naturals fins a patrimoni immaterial, 

valors i tradicions, patrimoni digital, etc.  

 

 

El patrimoni cultural s’identificà primer amb el concepte d’art, en el 

sentit de creació humana amb un valor estètic afegit, més enllà de la 

simple utilitat de l’artefacte.  El concepte de col·lecció privada 

d’objectes valuosos, que eren propietat de persones o institucions 

pertanyents a les classes amb poder polític i econòmic, comença a 

variar, a partir dels segles XVIII i XIX, amb la creació dels museus 

públics, amb la qual cosa la definició i significat de les col·leccions 

també es modifica, interaccionant amb els fenòmens de la 

Il·lustració, per una banda, i democràtics, per una altra; el Museu del 

Louvre s’inaugura en el marc de la Revolució francesa, el Museu 

Britànic i la National Gallery en relació al Parlament, les col·leccions i 

el patrimoni que conserven i mostren acull una nova significació com 

a font de coneixement. 
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La noción del museo como visualizador del orden del mundo plantearía 

otra cuestión: el avance de la cultura y la ciencia, bendecido por la 

idea de progreso que consagraba la Ilustración, obligaría a constantes 

reevaluaciones  (...) El museu como enciclopedia del conocimiento 

universal, tal como se quiso configurar a lo largo del XIX, tendría tanto 

de eficaz herramienta de poder como de fantasía ilustrada condenada 

al fracaso. Conscientes tanto de lo uno como de lo otro, y a pesar de 

su cuestionamiento crítico desde mediados del siglo XX, los museos 

enciclopédicos se presentan aún hoy como una especie de Aleph, ese 

punto en el espacio que contiene todos los demás y que plantea, 

según el cuento de Borges, la relación trascendente del hombre con el 

infinito (JIMÉNEZ-BLANCO, 2014: 78-79) 

 

 

Gradualment, amb la consolidació de la societat burgesa, la col·lecció 

adquireix un cert paper en la construcció identitària de les 

comunitats, sobretot durant el segle XIX: “Durant aquest segle la 

burgesia a Catalunya es consolidava com a classe dominant i això va 

afectar el món artístic, reflectint-se en la progressió del 

col·leccionisme i les exposicions d’art. Era un moment en què 

Barcelona creixia físicament, ja que entre 1854 i 1859 la caiguda de 

les muralles de la ciutat medieval va donar pas a l’aprovació de 

l’eixamplada de la ciutat” (ALSINA, 2015:13). S'hi reflecteixen 

elements com els costums, valors, pràctiques, fins i tot sentiments 

col·lectius, de comunitat, d’acord amb paràmetres geogràfics, 

religiosos, ètnics o nacionals.  

 

 

Ja en ple segle XX el concepte de patrimoni cultural segueix 

evolucionant, a partir dels anys quaranta ICOM va incloure en la 

definició col·leccions d’art, material tècnic i històric o arqueològic, 

zoològics i parcs botànics. Un decenni després, tot i mantenir aquesta 

classificació, va afegir els materials científics i les col·leccions 
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permanents de biblioteques i arxius. També es parlava llavors, per 

primer cop en el context d’ICOM, del concepte de “valor cultural”. 

L’any 1961 es va afegir el patrimoni immobiliari, arquitectònic i 

natural. Ja en el marc de renovació dels anys setanta, va 

desaparèixer el terme “col·lecció” en favor d’un concepte més ampli, 

com el de “material evidence of man and his environment”.  

 

La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural  aprovada en la Conferencia General de la Organització de les 

Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, en la 17a, 

reunió a París del 17 d'octubre al 21 de novembre de 1972, defineix 

el patrimoni cultural: 

 

Articulo 1 .A los efectos de la presente Convención se considerará 

"patrimonio cultural":  

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia,  

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 

de la ciencia,  

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico. (UNESCO, 1972) 
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La Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y 

Popular, aprovada en la 25ª Conferència General de l’UNESCO, 

reunida a París el 17 d’octubre al 16 de novembre de 1989, considera 

“que la cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio 

universal de la humanidad”, defineix la cultura tradicional i popular 

com: 

el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural 

fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y 

que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en 

cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los 

valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 

Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la 

música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la 

artesanía, la arquitectura y otras artes (UNESCO, 1989) 

 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático, aprovada durant la Conferència General de la UNESCO, 

en la seva 31ª reunió, a París el 15 d’octubre al 3 de novembre de 

2001, defineix el patrimoni cultural subaquàtic com a “todos los 

rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 

histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o 

totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 

años, tales como: (I) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos 

humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; (II) los 

buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de 

ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto 

arqueológico y natural; y (III) los objetos de carácter prehistórico” 

(UNESCO-Patrimonio subacuático, 2001) 
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L’any 2003, la Conferència General de la UNESCO, en la seva 32ª 

reunió, a París del 29 de setembre al 17 d’octubre de 2003, va 

aprovar el text de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Aquest document defineix el patrimoni immaterial 

com a: 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente 

por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de 

la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la 

presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 

cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos 

de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible. 

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 

supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo 

del patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales. (UNESCO, 2003) 
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El mateix any 2003, amb data 15 d’octubre, la Conferència General 

de la UNESCO aprova la Carta sobre la preservación del patrimoino 

digital definit en el seu article 1. De la següent manera:  

 

El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del 

saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos de 

carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información 

técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan 

directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de 

material analógico ya existente. Los productos “de origen digital” no 

existen en otro formato que el electrónico.  

Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas 

o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas 

informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles 

dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo son 

efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este 

sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión 

(UNESCO.Patrimonio digital, 2003) 

 

 

Pel que fa a les defincions relacionades amb el patrimoni cultural i els 

centres museístics, elaborades per ICOM, hem de fer referència a la 

cronologia de l’evolució del concepte de museu recollida al seu lloc 

web: 

 

L’any 1946 el document de constitució d’ICOM, article II, secció 2 

diu: "The word "museums" includes all collections open to the public, 

of artistic, technical, scientific, historical or archaeological material, 
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including zoos and botanical gardens, but excluding libraries, except 

in so far as they maintain permanent exhibition rooms" (ICOM, 1946) 

 

L’any 1951, l’article II dels Estatuts amplia el concepte:  

The word museum here denotes any permanent establishment, 

administered in the general interest, for the purpose of preserving, 

studying, enhancing by various means and, in particular, of exhibiting 

to the public for its delectation and instruction groups of objects and 

specimens of cultural value: artistic, historical, scientific and 

technological collections, botanical and zoological gardens and 

aquariums. Public libraries and public archival institutions maintaining 

permanent exhibition rooms shall be considered to be museums 

(ICOM, 1951) 

 

L’any 1961, els Estatuts tornen a definir museu: “ICOM shall 

recognise as a museum any permanent institution which conserves 

and displays, for purposes of a study, education and enjoyment, 

collections of objects of cultural or scientific significance” (ICOM, 

1961): 

a) exhibition galleries permanently maintained by public libraries and 

collections of archives, 

b) historical monuments and parts of historical monuments or their 

dependencies, such as cathedral treasuries, historical, archaeological 

and natural sites, which are officially open to the public, 

c) botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, and other 

institutions which display living specimens, 

d) natural reserves 
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L’any 1974 els Estatuts diuen que museu “is a non-profit making, 

permanent institution in the service of the society and its 

development, and open to the public, which acquires, conserves, 

researches, communicates, and exhibits, for purposes of study, 

education and enjoyment, material evidence of man and his 

environment.” (ICOM, 1974): 

 

a) conservation institutes and exhibition galleries permanently 

maintained by libraries and archive centres. 

b) natural, archaeological, and ethnographic monuments and sites and 

historical monuments and sites of a museum nature, for their 

acquisition, conservation and communication activities. 

c) institutions displaying live specimens, such as botanical and 

zoological gardens, aquaria, vivaria, etc. 

d) nature reserves. 

e) science centres and planetariums. 

 

 

Els Estatuts de l’any 1989 defineixen museu: 

A museum is a non-profit making, permanent institution in the service 

of society and its development, and open to the public which acquires, 

conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of 

study, education and enjoyment, material evidence of people and their 

environment. 

a) The above definition of a museum shall be applied without any 

limitation arising from the nature of the governing body, the territorial 

character, the functional structure or the orientation of the collections 

of the institution concerned. 

b) In addition to institutions designated as "museums" the following 

qualify as museums for the purposes of this definition: 

1. natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and 

historical monuments and sites of a museum nature that acquire, 
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conserve and communicate material evidence of people and their 

environment; 

2. institutions holding collections of and displaying live specimens of 

plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria 

and vivaria; 

3. science centres and planetaria; 

4. conservation institutes and exhibition galleries permanently 

maintained by libraries and archive centres; 

5. nature reserves; 

6. such other institutions as the Executive Council, after seeking the 

advice of the Advisory Committee, considers as having some or all 

the characteristics of a museum, or as supporting museums and 

professional museum workers through museological research, 

education or training (ICOM, 1989) 

 

 

L’any 1995, els Estatuts són modificats a l’Assemblea que tingué lloc 

a Stavanger, Noruega, i consignen:  

 

 

1. A museum is a non-profit making permanent institution in the 

service of society and of its development, and open to the public which 

acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for 

purposes of study, education and enjoyment, material evidence of 

people and their environment. 

a) The above definition of a museum shall be applied without any 

limitation arising from the nature of the governing body, the territorial 

character, the functional structure or the orientation of the collections 

of the institution concerned. 

b) In addition to institutions designated as "museums" the following 

qualify as museums for the purposes of this definition: 

1. natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and 

historical monuments and sites of a museum nature that acquire, 
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conserve and communicate material evidence of people and their 

environment; 

2. institutions holding collections of and displaying live specimens and 

plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria 

and vivaria; 

3. science centres and planetaria; 

4. conservation institutes and exhibition galleries permanently 

maintained by libraries and archive centres; 

5. nature reserves; 

6. international or national or regional or local museum organisations, 

ministries or departments or public agencies responsible for museums 

as per the definition given under this article; 

7. non-profit institutions or organisations undertaking research, 

education, training, documentation and other activities relating to 

museums and museology; 

8. such other institutions as the Executive Council, after seeking the 

advice of the Advisory Commitee, considers as having some or all of 

the characteristics of a museum, or as supporting museums and 

professional museum workers through museological research, 

educaton or training.(ICOM, 1995) 

 

 

L’any 2001, la 18a. Assemblea General, que tingué lloc a Barcelona, 

amplià encara els elements de la definició de museu que recollia: “A 

museum is a non-profit making, permanent institution in the service 

of society and of its development, and open to the public, which 

acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for 

purposes of study, education and enjoyment, material evidence of 

people and their environment.” (ICOM, 2001): 

 

 

a. The above definition of a museum shall be applied without any 

limitation arising from the nature of the governing body, the 

territorial character, the functional structure or the orientation 
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of the collections of the institution concerned. 

b. In addition to institutions designated as "museums" the 

following qualify as museums for the purposes of this 

definition: 

1.natural, archaeological and ethnographic monuments and 

sites and historical monuments and sites of a museum 

nature that acquire, conserve and communicate material 

evidence of people and their environment; 

2.institutions holding collections of and displaying live 

specimens of plants and animals, such as botanical and 

zoological gardens, aquaria and vivaria; 

3.science centres and planetaria; 

4.non-profit art exhibition galleries; 

5.nature reserves; conservation institutes and exhibition 

galleries permanently maintened by librairies and archives 

centres; natural parks; 

6.international or national or regional or local museum 

organisations, ministries or departments or public agencies 

responsible for museums as per the definition given under 

this article; 

7.non-profit institutions or organisations undertaking 

conservation research, education, training, documentation 

and other activities relating to museums and museology; 

8.cultural centres and other entities that facilitate the 

preservation, continuation and management of tangible or 

intangible heritage resources (living heritage and digital 

creative activity); 

9.such other institutions as the Executive Council, after 

seeking the advice of the Advisory Committee, considers as 

having some or all of the characteristics of a museum, or as 

supporting museums and professional museum personnel 

through museological research, education or training. 
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En aquest treball utilitzarem el concepte de patrimoni cultural i el de 

bé o béns culturals com a sinònims. També utilitzarem el concepte de 

“documentació museística” en sentit sinònim al de “documentació del 

patrimoni cultural” d’acord amb la definició de museu de l’ICOM: “A 

museum is a non-profit, permanent institution in the service of 

society and its development, open to the public, which acquires, 

conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible heritage of humanity and its environment for the purposes 

of education, study and enjoyment” (ICOM, 2007) 

 

 

 

 

 
Fig.7. Roses. Restes arqueològiques (fotografia: Torrents) 
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I.5.2. Ciències de la Documentació 

 

 

La nostra investigació es basa en les directrius de CIDOC-ICOM, en 

relació al concepte “documentació” com a informació científica 

associada a les col·leccions patrimonials; els autors Folia i Giralt en 

destaquen “la consolidació del model conceptua CIDOC CRM com a 

ontologia de referència per a intercanviar i integrar la documentació 

de descripció en el domini dels objectes culturals a patir de la seva 

formalització  ISO 21127:2006” (FOLIA i GIRALT, 2012) 

 

 

Diferents definicions de documentació són: l’enregistrament en un 

format permanent de la informació derivada de les activitats de 

conservació; la recollida i elaboració de diferents tipus de registres, 

complementaris entre ells, per tal d’aconseguir una avaluació del bé 

(ICOMOS, 2011). De nou fent referència a CIDOC assenyalarem que 

la documentació del museu comprèn el desenvolupament i ús 

d’informació sobre els objectes pertanyents a una col·lecció 

museística i els procediments que donen suport a la gestió de la 

col·lecció, en referència a informació que ha de ser registrada (en un 

format físic o digital), i conforma el sistema de documentació del 

museu. CIDOC remarca també l’exigència d’accessibilitat a la 

informació per part de professionals i estudiosos i del públic en 

general (CIDOC, 2012). 

 

 

Emprem el concepte de documentació del patrimoni cultural en el 

sentit museístic, entenent que,  tal com expressen Ambouroué i De 

Guichen:  
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El sistema de documentación de un museo es un conjunto de elementos 

(número de inventario, libro de inventario, fichas manuales o 

informatizadas) que están relacionados entre sí y con el entorno del 

museo y organizados con miras a la gestión de los objetos de la 

colección del museo. Los distintos soportes de información del sistema 

de documentación de un museo son interdependientes y permiten las 

búsquedas cruzadas. Las informaciones que contienen, resultan 

frecuentemente duplicadas, pero organizadas de distinta manera. 

(AMBOURÉ i GUICHEN, 2010:2) 

 

 

De forma paral·lela al que ha succeït amb la definició de patrimoni 

cultural, el sistema de documentació ha hagut de modificar les seves 

definicions; així, haurem de determinar els seus elements en relació a 

la seva funció i finalitats i no tant a la seva entitat material:  

 

There are numerous writings on the definition, scope, and nature of 

"documentation", much of it concerned with the relationships between 

documentation, bibliography, and librarianship. Unfortunately, many of 

this literature, like much of the later discussion of information science 

and librarianship, is undermined by the authors' attempts to create or 

amplify distinctions where the differences are not really fundamental 

but, rather, a matter of emphasis. (BUCKLAND, 1998:216) 

 

En aquest sentit la incidència d’Internet ha creat noves necessitats 

fruit de l’amplitud més gran de la funció de la documentació, en el 

cas que sigui en línia: l’intercanvi comunicatiu i la recerca 

d’informació entre diferents fonts específiques, per part d’un tipus 

d’usuari que esdevé subjecte actiu i que actua sobre la globalitat, ha 

fet palesa la necessitat de fer compatibles, en sentit semàntic i 

estructural i amb un llenguatge comú, diferents nínxols d’informació, 

és a dir, els diferents sistemes documentals del patrimoni cultural. 
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CIDOC ha elaborat el model CRM, model semàntic de referència, 

publicat per primer cop l’any 2006 per ISO com a norma 

internacional, i revisat en 2014 : 

 
 

This International Standard is the culmination of more than a decade 

of standards development work by the International Committee for 

Documentation (CIDOC) of the International Council of Museums 

(ICOM). Work on this International Standard began in 1996 under the 

auspices of the ICOM-CIDOC Documentation Standards Working 

Group. The document provided by CIDOC formed the basis for ISO 

21127 which was first published in 2006. While the initial impetus for 

the work came from the museum community, it has since spread to 

encompass other types of cultural heritage institution. This 

International Standard has been appropriated and extended to meet 

the needs of other institutions dealing with cultural heritage. 

The primary purpose of this International Standard is to offer a 

conceptual basis for the mediation of information between cultural 

heritage organizations such as museums, libraries, and archives. This 

International Standard aims to provide a common reference point 

against which divergent and incompatible sources of information can 

be compared and, ultimately, harmonized. (ISO 21127:2014) 

 

 

La norma ISO sobre documentació del patrimoni cultural defineix el 

terme com la descripció en detall de cada element que forma part 

d’una col·lecció, de grups d’elements o de col·leccions en el seu 

conjunt, amb l’objectiu de proporcionar la informació del context 

històric, geogràfic i teòric, atorgant així valor i significat cultural a les 

col·leccions. La documentació del patrimoni cultural es defineix com a 

documentació científica per tal de remarcar la condició de rigor i 

qualitat de la informació descriptiva associada al patrimoni cultural, 

suficient per a la investigació acadèmica seriosa. Tot i que no s’exclou 
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al públic en general la norma està pensada per als requeriments dels 

col·lectius de professionals de museus i investigadors acadèmics.  

 

 

ICOM, mitjançant el seu Comitè de Documentació: CIDOC, dóna la 

següent definició del paper de la documentació del patrimoni cultural, 

en el document Statment of principles of museum documentation 

(CIDOC, 2012) 

 

 

Museum documentation is concerned with the development and 

use of information about the objects within a museum collection 

and the procedures which support the management of the 

collection. This information should be recorded in written or 

digital form in a museum documentation system and should be 

accessible to staff, researchers and the public. 

With effective documentation, a museum should be able to 

facilitate: 

• collection policies; 

• collection care and accountability; 

• collection access, interpretation and use; 

• collection research.  

 

 

Entenem que és molt significatiu el compromís de CIDOC amb el dret 

d’accés a la cultura per part dels ciutadans i en relació també a la 

documentació del patrimoni cultural quan expressa que els museus 

han d’avaluar les necessitats dels seus usuaris i, si s’escau, 

proporcionar serveis adaptats a les diferents tipologies com ara 

investigadors, professors i estudiants i públic en general. Aquests 

serveis han d’incloure la possibilitat d’accedir físicament o en línia a la 

documentació de les col·leccions: catàleg, imatges, informació 

contextual, etc (CIDOC, 2012). 
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Shepherd (SHEPHERD, 2014) dissecciona la incidència de la 

documentació dels béns culturals gestionats per una institució:  

“documentació” són aquells elements amb contingut informatiu que 

deixen constància de l’entrada d’objectes juntament amb les 

informacions associades a aquests quan encara no formen part de la 

col·lecció. La documentació també és l’element que estableix la 

legitimitat i el dret de disposició sobre el bé en qüestió. En el cas de 

préstec la documentació afegeix, a la seva qualitat d’element o 

conjunt d’informacions que identifiquen l’objecte, la de conjunt 

d’informacions que detallen la finalitat i durada del préstec. La 

documentació museística o de col·leccions patrimonials culturals 

comporta la informació necessària per a una correcta gestió del bé 

cultural, tant en relació a la seva conservació i seguretat com en 

relació al marc normatiu i legal aplicable. 

 

 

La intersecció entre la documentació  i el patrimoni cultural és la clau 

per tal que els béns culturals, tant si són patrimoni material, 

immaterial, digital, etc. siguin generadors de cultura i coneixement 

(fig.8), així ho recullen les recomanacions que reproduïm a 

continuació, adoptades per la UNESCO a finals dels anys vuitanta: 

 

 

1. Museums in all countries be encouraged to develop and 

implement effective methods of bringing together and 

disseminating all manner of museum information; 

2. ICOM encourage and promote the development of an 

international accord to facilitate the exchange of museum 

information among professionals, institutions and countries; 

3. There should be closer collaboration between museum 

curators, conservator-restorers and educators in the production of 

publications on collections, exhibitions and objects so as to 

provide precise information about them; 
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4. Museums should make proper inventories and encourage the 

fullest documentation of objects reflecting both material and non-

material culture; 

5. ICOM promote the documentation and publication of 

information about legislation in different countries to protect and 

preserve the cultural and natural heritage. 

(ICOM,1989) 

 

 
Fig.8. Valors afegits per la interrelació: patrimoni cultura/web/documentació 
(elaboració pròpia) 

 

 

La documentació del patrimoni cultural és un element clau per a la 

seva seguretat i conservació, alhora ho és per a permetre’n l’accés i 

la participació dels ciutadans. Per a dur a terme la nostra investigació 

tindrem en compte la dimensió i noves característiques que adquireix 

la documentació del patrimoni cultural mitjançant  la tecnologia 

digital i internet, amb els reptes que suposen aspectes com la 

interoperabilitat o la ciberseguretat. L’Era digital ha obert noves 

possibilitats per a la ciència, noves estratègies econòmiques però 
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també noves tendències socials amb la possibilitat de participació, 

incidència social, creació de continguts i col·laboració entre els 

usuaris, la qual cosa reverteix en els processos de documentació del 

patrimoni cultural, els quals tenen com a repte el rigor científic i 

l’adaptació del marc normatiu, recordant que  

 

 

b) se entiende por participación en la vida cultural la posibilidad 

efectiva y garantizada para todo grupo o individuo de expresarse, 

comunicar, actuar y crear libremente, con objeto de asegurar su propio 

desarrollo, una vida armoniosa y el progreso cultural de la sociedad; c) 

se entiende por comunicación las relaciones entre grupos o individuos 

deseosos de intercambiar libremente o de poner en común 

informaciones, ideas y conocimientos en un afán de diálogo y de 

acción aunada, de comprensión y de solidaridad, en el respeto de su 

originalidad y de sus diferencias, a fin de fortalecer la comprensión 

mutua y la paz. (UNESCO, 1976:I.2) 

 

 

 

I.5.3.Participació i responsabilitat sobre el patrimoni cultural 

 

 

L’article 27.1. de la Declaració Universal dels Drets Humans expressa 

que “Everyone has the right freely to participate in the cultural life of 

the community, to enjoy the arts and to share in scientific 

advancement and its benefits.” (DUDH,1948). Els governs i 

l’administració pública han de garantir aquest dret relacionat amb la 

llibertat d’expressió i també amb el dret al lleure, a la participació en 

les polítiques culturals, a l’accés al patrimoni cultural, etc. La 

normativa en matèria cultural ve lligada a la importància que la 

societat dóna al patrimoni cultural i a la implicació dels governs en 

aquest procés. D’acord amb Alvarez (ALVAREZ-ALVAREZ,2002)  
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existeix la necessitat de caminar cap a una situació on la 

normalització juga  un rol essencial per a garantir la qualitat. 

 

 

La Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural 

Internacional, (UNESCO,1966), de Nacions Unides, de 4 de novembre 

de 1966, recull en el seu art.IV.4. que “Las finalidades de la 

cooperación cultural internacional, en sus diversas formas – bilateral 

o multilateral, regional o universal - son:  (...)4. Hacer que todos los 

hombres tengan acceso al saber, disfruten de las artes y de las letras 

de todos los pueblos, se beneficien de los progresos logrados por la 

ciencia en todas las regiones del mundo y de los frutos que de ellos 

derivan, y puedan contribuir, por su parte, al enriquecimiento de la 

vida cultural;”; El Pacto Internacional de 19 de diciembre de 1966 

sobre derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC,1966) 

reconeix en el seu article 15 que “Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la 

vida cultural;”.  

 

 

De la Recomendación relativa a la participación y la contribucion de 

las masas populares en la vida cultural, adoptada per UNESCO, l’any 

1976 ja n'hem fet esment i l’analitzarem de nou al llarg del nostre 

estudi,  

 
1. La presente recomendación concierne al conjunto de los esfuerzos que 

sería conveniente que los Estados Miembros o las autoridades 

competentes emprendieran para democratizar los medios y los 

instrumentos de la acción Cultural, a fin de que todos los individuos 

puedan participar plena y libremente en la creación de la cultura y en sus 

beneficios, de acuerdo con las exigencias del progreso social (UNESCO, 

1976)   
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La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 1992 

(DDMNERL, 1992) en el seu article 2.2. diu “Las personas 

pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar 

efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y 

pública. ”, de la mateixa manera s’expressa la Convención sobre los 

derechos del niño de les Nacionas Unides, 1990: “Artículo 31.1. Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 

edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes.”(CDN,1990), 

 

 

El Informe final de la Conferencia intergubernamental sobre políticas 

culturales para el desarrollo (Estocolm, Suècia, març-abril de 1998) 

en l’apartat “Objetivos de politica recomendados a los Estados 

Miembros”, el Objetivo 2. Promover la creatividad y la participación 

en la vida cultural. Punto 2.  Asegurar, dentro del marco de políticas 

culturales y políticas urbanas culturales, el desarrollo de una vida 

cultural local, creativa y participativa y un uso pluralista de distintas 

àreas”(UNESCO, 1998) 

 

 

També la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversitat 

Cultural de 2001, recull en l’article 5: “toda persona debe tener la 

posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a 

las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” 

(UNESCO,2001) 
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La Declaració de Fribourg sobre Drets Culturals de maig de 2007 fou 

elaborada per l’Observatori de la Diversitat i els Drets Culturals la 

Universitat de Fribourg, l’Organització Internacional de la Francofonia 

i UNESCO. En el seu article número 5 reconeix que “Toda persona, 

individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder y participar 

libremente, sin consideración de fronteras, en la vida cultural a través 

de las actividades que libremente elija” i a l’article 8: “Toda persona, 

individual o colectivamente, tiene derecho a participar, por medios 

democráticos: En el desarrollo cultural de las comunidades a las que 

pertenece; En la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de 

las decisiones que la conciernen y que afectan el ejercicio de sus 

derechos culturales;”  

 

 

La Constitució Espanyola diu que “los poderes públicos promoverán 

las condiciones para la particiación libre y eficaz de la juventud en el 

desarrollo político, social, eonómico y cultural” (CE,1978,art.48) 

 

 

L’article 4. Drets i principis rectors, de l’Estatut de Catalunya de 2006  

diu en el seu punt 2: “Els poders públics de Catalunya han de 

promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i 

dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de 

totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social”, i 

l’article 40.4. “Els poders públics han de promoure polítiques 

públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves (...) per tal que 

puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat 

de drets i deures en la vida social i cultural. L’article 40.6. “Els poders 

públics han de garantir la protecció de les persones grans perquè 

puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida 

social i cultural”, l’article 43.1. “Els poders públics han de promoure la 

participació social(...) i també la participació individual i associativa 



 60 

en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític” (Parlament de 

Catalunya, 2006) 

 

 

Pel que fa a la documentació en tant que element fonamental en la 

gestió del patrimoni cultural,  la qual es desenvolupa determinada pel 

marc normatiu,  la nostra investigació inclourà l’estat de la qüestió i 

l’estudi comparatiu de les directrius legals i normatives, pròpies i 

internacionals, des del punt de vista de la documentació en línia del 

patrimoni cultural, centrant-nos en les possibilitats de participació i 

informació que el sistema permet, d’acord amb l’obligació de garantir 

els drets culturals i de comunicació i informació, dels ciutadans, doncs 

els diferents agents socials i àmbits conformen fluxos d'informació i 

interaccions en relació al patrimoni cultural (fig.9) 

 

 

5. The search facilities should enable staff and users to find 

relevant information about the collection and individual objects, 

by searching for criteria such as object name, title, object type 

or classification, material, collection place, producer, production 

date or period and object number. 

 

6. The system must enable the museum to restrict access to 

confidential information and details affected by copyright 

constraints, while respecting Freedom of Information legislation. 

The restricted information may include details such as 

identifying marks or defects, valuations, storage locations and 

the exact find spots of natural history or archaeology objects 

(CIDOC, 2012:2) 
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Fig. 9. Fluxos d’informació entorn el patrimoni cultural en línia 

(elaboració pròpia) 

 

 

La doctrina internacional considera que l’accés a la cultura i la 

participació en la cultura es complementen i interaccionen en les 

seves conseqüències i efectes, sempre tenint present que són 

justament aquests processos els que donen el seu veritable sentit a la 

cultura i al progrés social i personal . La salvaguarda del patrimoni 

cultural troba un instrument essencial en la realització d’inventaris i 

en la documentació dels béns,  siguin materials o bé immaterials. La 

participació i accés dels ciutadans als esmentats inventaris i 

documentació del patrimoni cultural promouen la creativitat i el 

coneixement i respecte per la pròpia cultura i pel patrimoni cultural 

en general.  La digitalització i l’accés en línia s’han erigit com a 

instrument de la participació i la responsabilitat envers el patrimoni 

cultural. 
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I.6. Marc metodològic 

 

 

Pel que fa a la metodologia principal, la recerca es durà a terme 

d’acord amb un doble sistema: anàlisi comparativa i estudi de cas, 

tots dos precedits per una revisió sistemàtica (systematic review) en 

la que hem dut a terme una doble revisió: un estudi descriptiu del 

marc i dels diversos elements que afecta a la nostra recerca i en 

paral·lel un revisió sistemàtica seguint el principi de les anomenades 

systematic reviews de la producció científica més rellevant en el 

nostre camp 

 

 

I.6.1. Estadi descriptiu 

 

 

Previ a l’anàlisi comparativa i d’acord amb l’esquema jeràrquic de 

descripció, interpretació, juxtaposició i comparació,  hem emprès un 

primer estadi descriptiu d’acord amb els diferents elements que 

creiem necessaris: el marc legal aplicable, les directrius i protocols 

tècnics i professionals homologats, la doctrina i estat de la qüestió 

acadèmic, i la identificació, descripció i classificació dels diferents 

casos que són objecte de la nostra investigació; aquest bloc 

descriptiu compren també l’elaboració d’una taxonomia mitjançant 

l’aplicació d’una fitxa i un qüestionari.   

 

 

I.6.2. Anàlisi comparativa 

 

 

L’anàlisi comparativa ens aporta tres perspectives claus a la nostra 

recerca: en primer lloc la possibilitat d’extreure, dels factors 
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rellevants de cada cas individual, les generalitzacions que ens 

permetin elaborar tipologies, en segon lloc ens permet també 

identificar les especificitats que es desmarquen d’una manera 

significativa del grup estudiat, per últim, l’anàlisi comparativa ens 

aporta el criteri de valoració dels resultats extrets de l’estadi 

descriptiu.  

 

 

L’anàlisi comparativa, d’aplicació qualitativa, s’ha desenvolupat 

d’acord als següents punts claus: àmbit d’estudi internacional, en 

temps sincrònic, amb un nombre de casos  poc nombrós i variables 

homogènies. D’altra banda, el context de cada cas no és significatiu i 

no es té en compte. Els elements instrumentals per a l’anàlisi 

comparativa dels diferents catàlegs de lliure accés en línia són:  

a) anàlisi de la producció científica, b) sistema de registre, 

classificació i  encreuament de dades i c) tractament estadístic i gràfic 

en la gestió de resultats. L'anàlisi comparativa es complementa amb 

la metodologia analítica a l'estudi de cas (fig.10) 

 
Fig.10. Diagrama de la metodologia aplicada (elaboració pròpia) 



 64 

I.6.3. Estudi de cas:   

Col·leccions en línia d’instruments musicals de la UE  

 

 

Hem plantejat l’estudi de cas, des de la perspectiva d’una 

metodologia qualitativa, per la rellevància dels diferents projectes de 

col·leccions d’instruments musicals en línia i la complexitat i diversitat 

del patrimoni que conforma les seves col·leccions i el 

desenvolupament d’eines multimèdia a causa de la peculiaritat dels 

seus fons; hem delimitat una àrea definida políticament (Unió 

Europea), amb un marc legislatiu amb certa complexitat, i amb una 

estructura funcional, pel que respecta al patrimoni cultural, clarament 

diferenciada.  

 

 

Per últim és significatiu per al nostre treball el projecte MIMO, el qual 

respon a una tipologia generalitzada: es tracta d’un catàleg en línia, 

d’accés únic, del conjunt d’un patrimoni museístic amb 

característiques determinades.   

 

L’estudi de cas es desenvoluparà d’acord als següents punts:  

  

 

. S’aplicarà el model taxonòmic 

. Es descriurà i analitzarà l’element específic i d’innovació.   

. S’establiran les possibles variants 

 . Es realitzarà una anàlisi comparativa amb altres models 

  . S’analitzarà la repercussió i projecció d’aquest projecte 
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I.6.4. Paràmetres que determinen el desenvolupament de la 

investigació 

 

 

Estudiem els llocs web d’acord amb la definició del DIEC, un ”conjunt 

de pàgines web que una organització, una empresa o una persona 

pública posa a disposició dels usuaris” descripció a la qual afegim els 

criteris de TERMCAT referent a la definició de lloc web: ”lloc d’internet 

format per un conjunt de pàgines web d’una empresa, una 

organització o una persona publica perquè s’hi pugui consultar la 

informació que conté” 

 

 

Cada catàleg en línia es desenvolupa com a ”document amb 

informació codificada compatible amb el sistema de comunicacions de 

la xarxa Internet” (DIEC) i també, en tant que ”document d’hipertext, 

generalment escrit en HTLM, que es difon al web” (TERMCAT). 

 

 

Tenint en compte l’autoria d’una pàgina podrem parlar de pàgines 

personals, pàgines corporatives i pàgines institucionals. Observarem 

com els catàlegs en línia contenen enllaços d’una pàgina o una secció 

a una altra. 

 

 

Cada catàleg en línia residirà, usualment, en un mateix servidor físic, 

organitzat jeràrquicament; els hipervincles controlaran la percepció 

global de l’estructura i la circulació d’informació i trànsit entre les 

diferents parts. L’adreça web (URL) del catàleg en línia ens indicarà la 

pàgina d’inici i el punt d’entrada a l’estructura de la informació. 

Valorarem subsidiàriament les facilitats de localització a través dels 

cercadors, en concret Google, i també el grau i mitjans de difusió de 
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la informació necessària per localitzar la direcció directament des de 

la barra de direccions. 

 

 

D’acord amb el gabinet lingüístic de la UPF ens cenyim a les seves 

recomanacions en el sentit d’aplicar el gènere femení o masculí al 

concepte ”web”: ”(...) Per tant, atenent a criteris de simplicitat i 

d’eficàcia comunicativa, des del Gabinet  Lingüístic de la Universitat 

Pompeu Fabra proposem d’utilitzar sistemàticament el substantiu web 

en gènere femení (la web, les webs, una web, unes webs) excepte si 

va precedit de les paraules lloc o servidor.” 

 

 

Diferenciem tres perspectives diferents per a classificar el nostre 

objecte d’estudi: 

 

a) El lloc web que respon al mandat institucional de creació d’un únic 

catàleg d’accés públic en línia en relació a un Estat o una regió 

determinada  

 

b) Cada un dels llocs web corresponents a una única institució 

museística  

 

c) Els llocs web que corresponen a catàlegs d’accés públic en línia 

d’un major abast que no una única institució museística, i que inclou 

aquestes en un catàleg més ampli amb un nexe comú en relació al 

patrimoni cultural catalogat  

 

 

Treballem d’acord amb l’estat de la qüestió en funció dels treballs 

acadèmics sobre el tema dels darrers deu anys com a norma general, 

així com utilitzem com a font la literatura emesa per les mateixes 
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institucions museístiques o institucionals en relació a la catalogació 

del patrimoni cultural.  

 

 

D’altra banda entenem també que és imprescindible la utilització de 

fonts legislatives i jurídiques pels fets següents:  determinen el 

desenvolupament i funcionament dels sistemes de catalogació i les 

seves característiques;  les esmentades fonts legislatives i jurídiques 

han de ser conegudes i seguides pels professionals implicats en la 

construcció, desenvolupament i funcionament dels sistemes de 

catalogació. També, d’altra banda, entenem que la literatura 

legislativa i jurídica plasma el mandat social que recullen les 

institucions públiques en relació al patrimoni cultural. Tot i que 

comptem amb coneixements i formació específica en dret, aquestes 

fonts seran tractades, pel que respecta a aquesta investigació, en 

tant que manifestacions objectivables de la concepció, la voluntat i 

les expectatives col·lectives en relació al tema que ens interessa. 

 

  

I.6.5. Barems de valoració dels catàlegs en línia 

 

Informacions accessibles en línia 

nom de l'objecte 

identificador tècnic / nº d'inventari 

descripció 

propietat 

ubicació  

possibilitat d’accés físic  

historial 

nivell de protecció del bé 

legislació aplicable 
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Qualitat de la documentació del bé cultural 

nº de camps descriptius  

identifica l'objecte 

identifica l'ús 

la informació permet la reconstrucció 

inclou imatge/s estàtica 

recursos audiovisuals 

reconstrucció 3D 

contextualització del bé  

 

 

Informacions en línia sobre la gestió de l'objecte o la col·lecció 

notícies periòdiques 

informació diverses que afectin l'objecte o la col·lecció 

informació sobre els drets de propietat  

eines per al seguiment de la gestió de l’objecte 

informació sobre programes o projectes que afectin les col·leccions 

informació sobre valors i deontologia de la institució 

 

 

Eines que s’ofereixen per a la participació de l’usuari 

e-mail o formulari de contacte 

accés a plataformes de la Web social  

s'informa dels mecanismes de participació en la institució 

eines per comunicar queixes, suggeriments o incidències 

possibilitat d'incorporar textos  

possibilitat d'incorporar imatges  

possibilitat d'incorporar so o audiovisuals 

altra participació 
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Compliment de la normativa i finalitats en matèria de 

documentació 

compleix la normativa vigent 

compleix les recomanacions tècniques actuals 

identifica els drets de propietat intel·lectual 

delimita les finalitats del catàleg 

es compleixen les finalitats del catàleg 

 

 

 

I.6.6. Model taxonòmic de la documentació de béns culturals a 

Internet  

 

1.Estàndards de documentació aplicables. ICOM (fitxa mínima):  

Lloc d’origen, número d’inventari, nom de l’objecte, imatge, datació, 

descripció, contextualització, tècnica, materials, dimensions, 

constructor, ubicació de l’objecte, propietat, procedència de 

l’adquisició, estat de conservació, bibliografia, historial, documentació 

associada, col·lecció, classificació 

 

2. Recomanacions CIMCIM:  

Valor de la informació per preservar l’objecte  

Imatges, accés, seguretat i drets de propietat  

Classificació Hornbostel-Sachs   

Vocabulari homologat  

 

 

3. Descripció:  

Itinerari de recerca 

Documentació associada a l’objecte 

Ampliació d’informació sobre l’objecte 

Altres objectes associats 

Recursos audiovisuals 

Captura d’informació, materials 
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4. En relació al lloc web: 

Procedència/propietat de la web 

Idiomes 

Recursos d’aprenentatge per a la navegació 

Recursos en línia de dinamització econòmica  

Possibilitats d’interaccionar per part dels usuaris 

Enllaços altres llocs web  

Plataformes de la Web social 

Possibilitat de rebre informació personalitzada 

Accessibilitat 

 

5. Valors i diversitat cultural  

 

6. Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 

 

 

 

Una observació sobre els diversos marcs teòrics que hem assenyalat 

com els propis de la nostra recerca en aquest primer capítol: 

entenem que la mutidisciplinarietat és la marca dels temps actuals i, 

com hem pogut veure, aquesta recerca es mou en aquest sentit. No 

obstant, volem aclarir per a evitar possibles malentesos, que 

nosaltren entenem que aquesta no és una tesi de dret, ja que no hem 

intentat fer recerca en dret, sinò que utilitzem els aspectes vinculats 

al dret com un marc donat, sense entrar en la seva anàlisi ni discusió. 

 

 

En tant que molts serveis d’informació de tipus documental formen 

part o bé de l’anomenada “lectura pública” (xarxes de biblioteques 

públiques, per exemple) o bé del patrimoni cultural, l’anàlisi de bona 

part d’aquests sistemes és impossible sense (a) tenir present, (b) 

analitzar i (c) discutir els aspectes normatius, sovint sota la forma de 
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legislació o directrius europees que els afecten. Per tant, lluny d’èsser 

estrany, no nomès és normal la referència constant a aspectes legals 

sinò que nosaltres entenem què és un imperatiu de qualitat de 

qualsevol recerca en el nostre àmbit. 

 

 

Per tant, la nostra aspiració ha estat sempre i així ho hem intentat, 

fer aportacions a les Ciències de la Documentació, en concret a 

l’anàlisi dels sistemes d’informació, també a aquells aspectes tractats 

en la nostra recerca de la museística i la difusió cultural i, per tant, 

d’alguna forma a la Comunicació, si entenem que, si més no, alguns 

aspectes de les Ciències de la Documentació tenen relació també amb 

la comunicació.  

 

 

En síntesi, el que hem intentant i creiem, amb tota la humilitat 

acadèmica necessària, però sense falses modèsties, que hem 

aconseguit, és presentar aportacions tant a les Ciències de la 

Documentació com a determinats apectes de la Comunicació Social. A 

més a més, el que és més important per a nosaltres, en presentar 

també un sistema d’anàlisi i algunes clarifiacions conceptuals, creiem 

que la nostra recerca pot ser útil a altres investigadors en les 

disciplines mencionades. 
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Capítol II. Dimensions del patrimoni cultural. 
II.1. Béns culturals i patrimoni cultural 

 

 

No podem entendre el concepte de “patrimoni cultural” com quelcom 

objectiu, ahistòric, aïllat de l’entorn social que el produeix i, sobretot, 

que l’interpreta. La primera part del binomi que forma el concepte 

referit, patrimoni, és definit pel DIEC de la següent manera:  

 

 

1 1 m. [LC] [DR] [ECT] Béns que una persona hereta dels seus 

ascendents. Heretà un bell patrimoni.  

1 2 m. [BI] per ext. Patrimoni genètic.  

2 1 m. [LC] [DR] [ECT] Conjunt de béns, de valors i de crèdits que 

posseeix una persona o una institució. Patrimoni reial. Patrimoni de 

l’Estat.  

2 2 m. [LC] per ext. Tenir un bell patrimoni d’erudició. El patrimoni 

natural, cultural. 

 

 

El sentit primer al qual ens remet en relació a la primera part del 

concepte, és a dir, la paraula patrimoni, és al de bé en el sentit 

tangible i material, en concordança amb les concepcions tradicionals 

que parteixen del paper social dels objectes preciosos (per bellesa, 

raresa, valor de canvi, etc.), que conformaren “tresors” o col·leccions 

i que van donar pas, amb el temps, al concepte més tradicional de 

museu.  

 

 

Des dels objectes amb valor religiós i màgic de l’antiguitat, fins al fet 

de la possessió com a marca de poder i prestigi social, s’han creat 

col·leccions d’objectes bells i valuosos fruit de la guerra, l’espoli o 
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d’una capacitat adquisitiva reservada a les elits que ostentaven el 

poder.  Al llarg dels segles aquests béns són descrits en inventaris i 

testaments, com és el cas de la col·lecció d’inventaris medievals de 

l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, la col·lecció d’inventaris 

medievals de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona o els fons notarials 

medievals del fons de la Cúria de l’Arxiu Capitular de Vic. 

 

 

En l’evolució històrica que va de les monarquies absolutistes als 

Estats democràtics, les col·leccions de béns culturals, primer de 

propietat privada, van anar adquirint la dimensió de cosa pública, 

creant-se els primers museus i constituint un bé social, amb la qual 

cosa sorgeix la necessitat de sistematització de les col·leccions. 

Durant els segles XVIII i XIX les grans col·leccions privades de reis o 

nobles van passar a ser, paulatinament, propietat pública, en un 

procés de construcció i consolidació del concepte d’Estat; aquest és el 

cas de la pinacoteca del Prado, que el rei Ferran VII va crear amb la 

seva col·lecció de pintura.  

 

 

En aquest moment el patrimoni cultural passa a formar part de la 

construcció i consolidació de la nació: el Codi Catalogràfic francès de 

1791 insta a conservar i catalogar els monuments nacionals per la 

seva bellesa, valor històric o per ser un instrument de coneixement 

(FRIAS, 1995). Durant el segle XIX el moviment romàntic, amb la 

seva recerca d’arrels en el caràcter dels pobles, aporta al concepte de 

patrimoni cultural una nova perspectiva que l’uneix al d'identitat 

col·lectiva.  

 

 

A finals del segle XIX i principis del XX, es comença a dotar de certs 

significats implícits a determinats béns, en el sentit de valor afegit, 
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que acompanya l’objecte per tal de convertir-lo en bé cultural. Aloïs 

Riegl, en el seu llibre Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine 

Entstehung (El culte modern als monuments: el seu caràcter i orígen) 

(RIEGL,1903), de l’any 1903, descriu dos grups de valors que poden 

estar continguts en el bé artístic: a) valors rememoratius (l’antiguitat 

i el valor rememoratiu intencionat) i b) valors de contemporaneïtat 

(el valor funcional i el valor artístic).  

 

 

Aquest autor va caracteritzar la historicitat dels béns de dues 

maneres: en un cas el bé és una evidència del passat que pot aportar 

informació sobre un moment històric; en el segon cas, el bé pot ser 

portador del “valor de l’edat”, encara que no en proporcioni 

informació hitòrica. 

 

 

Riegl characterized the historicity of artifacts in two ways. First, 

objects were historical insofar as they provided information about life 

in the past, evidence that could be classified chronologically. The 

indexical qualities of an artwork -the traces of its time and place of 

origin -legitimized its historical status in the eyes of the modern 

viewer; an artifact had historical value if it elucidated the past. But 

Riegl identified a second, more fundamental form of historicity that he 

dubbed "age value". An artifact could possess age value even if it 

offered no clues about a specific historical era (GUBSER, 2006:145) 

 

 

El primer terç del segle XX consolida el reconeixement explícit del 

valor dels béns culturals, més enllà dels paràmetres materials, i ho 

acompanya amb un treball de protecció normativa i d’inici de la 

col·laboració internacional en matèria de patrimoni cultural, del qual 

el Congrés d’Atenes d'octubre de 1931 és un esdeveniment clau, i la 
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redacció, al si del congrés, de l’anomenada Carta d’Atenes del mateix 

any 1931.   

 

El Congreso de Atenas fue una importante iniciativa europeista, 

promovida por el Consejo internacional de Museos, perteneciente al 

Instituto de Cooperación Intelectual, organismo dependiente de la 

Sociedad de Naciones, a cuya asamblea se infomó de las conclusiones 

congresuales (ESTEBAN, 2005) 

 

 

La Carta d’Atenes, en el seu punt 1, parla de patrimoni de la 

humanitat i lliga el patrimoni cultural amb el concepte de  

“civilització”: “la conservación del patrimonio artístico y arqueológico 

de la humanidad interesa a todos los Estados defensores de la 

civilización” (CARTA de ATENAS,1931:VII.a).  

 

 

La Carta d’Atenes tindrà incidència en el desenvolupament normatiu a 

Europa: a l’Estat espanyol, per exemple, influeix en l’elaboració i 

aprovació de la Llei “de Protección del Tesoro Artístico Nacional”, de 

l’any 1933, la qual, al seu preàmbul, definia els béns culturals com a: 

“fruto del alma colectiva que fue reflejando en ellas su íntimo sentir y 

a través del tiempo las valorizó”; a Itàlia influencià els treballs de la 

Comissió Franceschini, la qual els anys seixanta, elaborà la doctrina 

dels “beni culturali”, definint el bé cultural com a tota “testimonianza 

materiale avente valore di civiltà” i que va tenir la seva plasmació 

legislativa en la Llei de 26 d’abril de 1964, núm. 310 del Parlament 

italià.  

 

 

La Carta d’Atenes va recollir també el doble vessant de gaudi i 

responsabilitat, en relació al patrimoni cultural, considerant-lo per 
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una banda patrimoni de la humanitat i demanant la implicació de la 

societat en la seva conservació:  

 

 10. La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor 

garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte 

viene del afecto y del respeto del pueblo, y considerando que este 

sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiadas de las 

instituciones públicas, emite el voto para que los educadores pongan 

empeño en habituar a la infancia y a la juventud a abstenerse de 

cualquier acto que pueda estropear los monumentos, y los induzcan al 

entendimiento del significado y, en general, a interesarse en la 

protección de los testimonios de todas las civilizaciones. (CARTA de 

ATENAS, 1931) 

 

 

L’evolució de la idea que el patrimoni cultural és portador d’un valor 

diferent dels valors d’ús o de canvi, que tenen els altres objectes i els 

patrimonis econòmics o materials, enllaça amb el desenvolupament 

que fa l’economista Paul Samuelson, l’any 1954, del concepte de “bé 

públic”, un concepte de caràcter econòmic però amb punts en comú 

amb el concepte de patrimoni cultural: un bé reutilitzable i col·lectiu, 

gaudit per tothom en comú, l’ús individual del qual no suposa una 

minva d’aquest ús per a la resta de persones (SAMUELSON, 1954).  

 

 

Des del punt de vista de la gestió del bé es planteja el fet que, 

davant un bé públic que és de consum col·lectiu, l’accés al qual està 

garantit i davant el qual el consumidor no es troba amb cap 

competidor en l’àmbit de la demanda, el ciutadà pot estar mancat de 

motivació per a responsabilitzar-se’n (GARCIA-SOBRECASES,2000), 

és a dir, quan la col·lecció privada a passat a ser patrimoni comú, és 

necessari reconèixer-li (o dotar-la) d’uns valors transcendents que 

impliquin a la col·lectivitat, uns valors relacionats amb la 
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supervivència cultural del grup i la seva identitat com a humanitat, 

establint una dialèctica entre els beneficis i la responsabilitat de la 

conservació i l’accés a aquests béns. 

 

le droit culturel au patrimoine, décrit de façon large, englobant l’accès 

aux ressources matérielles mais aussi à la mémoire comme facteurs 

d’identification (BOUCHARD, 2007:43)  

 

En el seu treball “La relación entre cultura y mercado en el Derecho 

de la Unión Europea: de la excepción a la diversidad cultural”, Vaquer 

Caballería (VAQUER,2013) sintetitza algunes de les teories en relació 

amb la cultura. En primer lloc la doctrina alemanya del Kulturstaat; 

Vaquer Caballería situa aquesta doctrina en les teories de  Schiller, 

Goethe i von Humboldt, amb la idea que la cultura és autònoma i 

impregna l’Estat, el qual, al seu torn, està obligat a actuar activament 

en la promoció i reconeixement d’aquesta. Aquesta doctrina es 

reflecteix en la Constitució de Baviera de 1946 i en el Tractat 

d’Unificació i, assenyala Vaquer, “el Tribunal Constitucional Federal ha 

interpretado el artículo 5.3 de la Ley Fundamental (que proclama que 

el arte y la ciencia son libres) como una cláusula del Estado de 

Cultura (Kulturstaatsclausel: sentencia de 5 de marzo de 1974 

BverfGE 36, p. 327)” (VAQUER,2013:6). Segons Vaquer la 

Constitució espanyola recull també aquest concepte en els seus 

articles 20.1.b, art. 44 i art. 149.2: “el Estado considerará el servicio 

de la cultura como deber y atribución esencial” (CE,1978) 

 

 

En segon lloc Vaquer descriu la doctrina italiana dels “beni culturali”, 

a la qual ja hem fet referència, com a producte dels treballs de la 

Comissió Franceschini i plasmada en la llei de 26 d’abril de 1964, 
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núm 310 del Parlament italià. En una definició que presenta 

paral·lelismes amb diferents documents normatius al llarg de la 

segona meitat del segle XX, aquesta Comissió descriu els béns 

culturals dins el conjunt de l’anomenat “Patrimoni cultural nacional”: 

aquells béns d’interès arqueològic, històric, artístic, ambiental i 

paisatgístic, arxivístic i bibliòfil i qualsevol altre bé que sigui testimoni 

material i tingui un valor cultural “testimonianza materiale avente 

valore di civiltà”  (SANTIS, 2001). Vaquer cita el treball de Massimo 

Severo Giannini “I beni culturali”, de 1976, el qual caracteritza els 

béns culturals en relació al concepte d’immaterialitat i al concepte de 

publicitat: el bé cultural té com a suport la cosa material, però no 

s’identifica amb ella sinó amb el valor cultural inherent a la cosa, el 

qual és immaterial, i es diferencia així del bé patrimonial. Per altra 

banda la qualificació de “públic” es relaciona, no amb la determinació 

de la seva propietat jurídica, sinó amb el seu gaudi/ús. Segons 

Vaquer la Constitució espanyola acull aquesta distinció entre bé 

patrimonial i bé cultural en el seu article 46. 

 

 

Artículo 46 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 

atentados contra este patrimonio.(CE,1978) 

 

 

En tercer lloc Vaquer descriu la doctrina francesa del “service 

publique culturel”, d’acord amb un concepte de cultura com a objecte 

d’acció de les Administracions públiques. El servei públic cultural té 

una racionalitat pròpia, protegida pel dret fonamental de la llibertat; 

és una activitat de promoció de l’Administració, i per això té les 
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característiques de prestació de serveis i incentivadores pròpies de 

l’Administració. Per últim aquesta doctrina entén la cultura com a 

valor jurídic inherent a l’Estat, de la qual cosa se’n deriven les seves 

característiques d’horitzontalitat i transversalitat. 

 

que escapa a la división material de competencias, sectorial de 

políticas y departamental de las Administraciones. Esta transversalidad 

hace que sea responsabilidad indiferenciada de los diversos poderes 

públicos y pone de relieve la particular importancia en este campo de 

las relaciones de coordinación y concertación interadministrativa 

(VAQUER, 2013:9) 

 

 

Cada una d’aquestes tres doctrines posa l’accent en una perspectiva 

diferent: la primera en el vessant constitucional de la cultura, la 

segona sobre els béns culturals com a objectes en si mateixos, i la 

tercera sobre els serveis culturals com a instrument de 

l’Administració; totes tres, però, defensen l’autonomia de la cultura 

com a espai de la dignitat humana. 

 

 

A partir de la Constitució de 1978 el concepte de béns culturals “ha 

empezado a ser recibido en el Estado español, primero de manos de 

la doctrina, después también timidamente por la jurisprudéncia y hoy 

por el influjo del Derecho derivado de la Unión Europea, que también 

ha adoptado la fórmula” (VAQUER,2005:88-89). Aquest autor 

comparteix un concepte extens de bé cultural, en consonància amb la 

doctrina italiana dels “beni culturali” definida en la declaració de la 

Comissió Franceschini (1964-1967), però en discrepa en el fet 

d’identificar cultura amb civilització, doncs això: “conduciría a incluir 

en el patrimonio cultural al entero universo social en todos sus 

órdenes (religioso, moral, político, económico, jurídico, etc.) (…) Tal 
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amplitud del concepto cultura impediría, y de hecho impide, su 

utilización como categoría técnico-jurídica.” (VAQUER,2005:91).  

 

 

Vaquer Caballeria analitza el fet que la legislació espanyola (art. 1.2 

de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol) fa servir l’adjectiu “històric” 

“en relación al valor o interés del bien, no al bien en sí” (VAQUER, 

2005:91), un bé que no és portador de valor cultural per la seva 

antiguitat sinò per les seves característiques d’informació, 

representativitat, qualitats estètiques etc. per això, segons aquest 

autor, en relació als béns culturals la cronologia no és un element de 

selecció ni definició, la qual cosa queda ratificada per la inclusió de 

béns contemporanis en la categoria de béns culturals per part de la 

normativa espanyola. Per a Vaquer Caballeria són béns culturals, 

doncs, les manifestacions de la creativitat humana amb reconegut 

valor intel·lectual o estètic. Nosaltres entenem que el bé cultural és 

portador de valors que es poden dividir en quatre grans grups com 

mostra la figura 11: 

 
Fig.11. Valors del bé cultural (elaboració pròpia) 

 

 

La bibliografia especialitzada recull un nou concepte de bé cultural, 

convertint en obsoleta l’antiga visió, sovint quasi taxonòmica 

d’aquest. L’estat actual de la qüestió ha situat la tríada: patrimoni, 

cultura i identitat, en el centre del debat. Aquesta tendència es 
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reconeix també en el camp de la museologia, com és el cas dels 

treballs teòrics de Maria Morente del Monte: “muchos historiadores, 

procedan del mundo del arte, de la arqueología o de otra 

especialidad, se consideran dedicados al Patrimonio porque estudian 

bienes históricos. Los que nos dedicamos a esto sabemos desde hace 

tiempo que el patrimonio constituye mucho más; algo diferente a la 

suma de objetos de distinta naturaleza (...) cada patrimonio ha de 

poseer, al menos de un tiempo hacia acá, un sentido social, una 

capacidad de ser expresión de identidades culturales, una cierta 

funcionalidad práctica y significativa”(MORENTE, 2006:40);  per a 

Morente el terme “cultural” aporta al bé, a l’objecte, el seu valor 

expressiu o de representació alhora que li atorga una càrrega 

identitària: “el patrimonio es un conjunto de bienes expresivos o 

representativos de nuestra identidad cultural” (MORENTE,1996:14-

15). Aquesta línia de recerca que s’ha demostrat molt fructífera, s’ha 

desenvolupat majoritàriament en els camps de la sociologia i 

l’antropologia cultural, aportant una visió que supera les perspectives 

més tradicionals: “Les caractéristiques du patrimoine le prédispose à 

une telle utilisation. Il a l’intéret d’être singulier, d’être attaché à un 

lieu, et donc de se prêter facilment à une identification 

emblématique. Il és inscrit dans un plus ou moins lointain passé sinon 

dans l’Histoire; il confère par association sémantique une valeur à ce 

qu’il désigne, il distingue”(MOREL, 1993).  

 

 

En aquest sentit un dels investigadors més interessants en relació al 

binomi cultura i identitat és Marc Augé, antropòleg i director, entre 

els anys 1985 i 1995 de l’École d’Hautes Études en Sciencies Social-

Antropologues (EHESS) de París: “Pour Marc Augé culture et identité 

sont deux notions indissociables qui s’appliquent simultanément à la 

réalité individuelle et à la réalité collective” (MOREL, 1993). 
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Per contra, treballs com els de Jose Luis Garcia Garcia estructuren 

una crítica al concepte de patrimoni cultural enfront del de cultura: la 

cultura és la vivència amb característiques d’autenticitat i, per a 

aquest autor, àmbit de canvi i diversitat, enfront de l’anomenat 

patrimoni cultural, al qual Garcia qualifica de recurs cultural, construït 

d’acord a una selecció i una interpretació, la qual cosa el situa a una 

certa distància (per haver sofert un procés de mediació) de les 

persones, mancat d’un lligam íntim amb elles i sí, per contra, amb 

una dimensió política que afegeix el risc de manipulació, és a dir, 

considera el patrimoni cultural com a metàfora de la cultura: “el paso 

del individuo como usufructuario de recursos culturales al del sujeto 

colectivo del patrimonio debe entenderse como una condición previa 

al establecimiento del dominio expresivo del patrimonio. Desde el 

momento en que se construye el dominio patrimonial éste funciona 

con independencia del dominio cultural. Sus protagonistas y gestores 

son otros. Los recursos se convierten en mensajes y la 

interdependencia social se transforma en interdependencia 

comunicativa, por mucho que la relación entre emisores y receptores 

tienda a reproducirla” (GARCIA-GARCIA, 1998:16). 

 

 

Si ens adrecem al corpus teòric elaborat per l'organisme ja citat i 

referent internacional de la museologia, l’International Council of 

Museums (ICOM), creat l’any 1946 amb estatut d’ens consultiu en el 

Consell Econòmic i Social de la ONU, veurem l’evolució de la definició 

de bé cultural. En relació a les diferents definicions de patrimoni 

cultural recollides per la documentació elaborada per ICOM, al llarg 

de la seva història, ens adreçarem als successius estatuts d’aquest 

organisme (DESVALLÉES i MAIRESSE,2011).  
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Els Estatuts d’ICOM de 1946, art. II. Secció 2, parlen de col·leccions 

d’objectes artístics, tècnics, científics, històrics i arqueològics, a més 

de zoològics i jardins botànics. Als estatuts de l’any 1951, l’article 2 

“Definició”, recull el concepte d’elements amb valor cultural, objectes 

artístics, històrics, científics, tècnics, jardins botànics, zoològics, 

aquaris. L’any 1961, també als estatuts, títol II, “Definició de Museu”, 

art. 3, trobem el concepte de béns culturals. L’any 1968 els estatuts 

detallen col·leccions d’objectes de caràcter cultural o científic.  

 

El canvi significatiu en la definició arribarà l’any 1974, amb el 

concepte  “testimonis materials de l’home i el seu entorn” 

 

Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service 

de la sociéte et de son développement, ouverte au public, et qui fait 

des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son 

environnement, adquiert ceux-la, les conserve, les communique et 

notamment les expose à des fins d’études, d’education et de 

délectation (ICOM, 1974:II.3) 

 

En aquest cas el concepte “testimonis materials de l’home i el seu 

entorn” supera els límits físics d’un simple objecte material, a més 

d’introduir dos elements importants: la cultura en tant que servei a la 

societat i la cultura en relació al desenvolupament social. Aquesta 

posició va motivar moltes adhesions, a partir dels anys seixanta, 

entre els llavors anomenats països de l’Est d’Europa, quan parlen, per 

exemple l’any 1974, d’objectes de la cultura material i espiritual que 

constitueixen fonts primàries per al coneixement del 

desenvolupament de la natura i de la societat humana (RAZGON, 

1974).  
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En aquest sentit també, trobem el concepte de patrimoni natural i 

cultural unit al concepte d’Ecomuseu “qui associe, au développement 

durable d’un communauté, la conservation, la présentation et 

l’explication d’un patrimoine naturel et culturel détenu par cette 

même communauté, représentatif d’un milieu de vie et de travail, sur 

un territoire donné” (DESVALLÉES i MAIRESSE, 2011). Els Estatuts 

d’ICOM de l’any 1989 mantenen el concepte “testimonis materials de 

l’home i el seu entorn” afegint-hi una llista amb els següents 

conceptes 

 

1.Les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques 

et les sites et monuments historiques ayant la nature d'un musée pour 

leurs activités d'acquisition, de conservation et de communication des 

témoins matériels des peuples et de leur environnement ; 

2.Les institutions qui conservent des collections et présentent des 

spécimens vivants de végétaux et d'animaux telles que les jardins 

botaniques et zoologiques, aquariums, vivariums ; 

3.Les centres scientifiques et les planétariums ; 

4.Les instituts de conservation et galeries d'exposition dépendant des 

bibliothèques et des centres d'archives ; 

5.Les parcs naturels ;. 

6.Toute autre institution que le Conseil exécutif, sur avis du Comité 

consultatif, considère comme ayant certaines ou toutes les 

caractéristiques d'un musée, ou donnant à des musées et à des 

professionnels de musée les moyens de faire des recherches dans les 

domaines de la muséologie, de l'éducation ou de la formation. (ICOM, 

1989:2) 
 

 

Fins a l’any 1995 la finalitat de les institucions dedicades al patrimoni 

cultural era la de conservar, investigar, comunicar i exposar dades 

materials de les persones i el seu entorn, ampliant paulatinament el 
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concepte que definia les institucions susceptibles de ser considerades 

museu. Aquests llistats desapareixen en l’informe de l’any 2004 on 

apareix una diferència importantíssima, ja apuntada el 2001, entre 

patrimoni material i immaterial; l’any 2004 ICOM defineix el 

patrimoni cultural com a “evidència tangible i intangible dels pobles i 

el seu entorn” (ICOM, 2004), doncs ja l'any 2003 havia elaborat el 

concepte de patrimoni immaterial amb la Convenció per a la seva 

salvaguarda. La definició inclosa als Estatutos d’ICOM de l’any 2007 

inclou el concepte de patrimoni material i immaterial de la humanitat 

i el seu entorn (ICOM, 2007) 

 

La definició del patrimoni cultural com a conjunt de béns materials i 

immaterials, es reflecteix també a l’article 2 del Convenio marco del 

Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la 

sociedad el qual defineix el patrimoni cultural europeu en relació amb 

els valors intrínsecs dels béns: 

 

 

Article 2 – Définitions 

Aux fins de la présente Convention, 

a )  le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources 

héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime 

de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs 

valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela 

inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction 

dans le temps entre les personnes et les lieux ; 

b )  une communauté patrimoniale se compose de personnes qui 

attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel 

qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et 

transmettre aux générations futures (Convenio-marco del Consejo de 

Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad. Faro, 

27.10.2005, art.2) 
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Veiem doncs que els béns culturals protegits han evolucionat des de 

ser elements materials amb valor històric o artístic a constituir un 

patrimoni cultural, sigui material o immaterial. Aquests béns i aquest 

patrimoni són portadors de valors i la seva protecció s’emmarca en 

l’obligació que té la societat, en cada moment de la seva història, de 

conservar-los per a les generacions futures. L’acció de protecció 

d’aquest patrimoni cultural ve acompanyada per l’existència d’un dret 

d’accés, coneixement i gaudi culturals, per part dels ciutadans.  

 

 

Hem vist també com, juntament amb el reconeixement dels drets (i 

deures) culturals de les persones i les comunitats, s’ha dut a terme el 

procés d’ampliació del concepte de patrimoni cultural per tal 

d’incloure-hi el patrimoni cultural immaterial. A partir d’aquí es 

desenvolupa una posició protectora en relació a aquells béns culturals 

immaterials els quals es reconeixen com a patrimoni cultural.  

 

 

En aquest context es fa més complexa la utilització del concepte “bé 

cultural” i del concepte “patrimoni cultural” en els àmbits tècnics, 

acadèmics i jurídics. Tot i que en el nostre país “bé cultural” pot ser 

aplicable, des del punt de vista de la doctrina, tant a objectes 

materials com també a aquells elements immaterials els quals per 

determinades característiques es pode considerar patrimoni cultural; 

però no sempre s’identifiquen ambdós conceptes. La primera 

utilització del concepte “bé cultural” fou en el Conveni per a la 

Protecció dels Béns Culturals en cas de conflicte armat, de l’any 

1954. Més tard s’utilitzà en el Conveni sobre les mesures que s’han 

d’adoptar per a prohibir i impedir la importació, exportació i 

transferència de propietats il·lícites de béns de l’any 1970. Pel que 

respecta al concepte de Patrimoni Cultural el trobem al Conveni 

Europeu per a la protecció del patrimoni arqueològic, de 1969, i al 



 88 

Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d’Europa, de 

1985, al Conveni d’UNESCO sobre protecció del patrimoni mundial, 

cultural i natural, de 1972 i al Conveni d’UNESCO sobre protecció del 

patrimoni cultural subaquàtic de 2001. 

 

 

El Tractat de Funcionament de la Uniò Europea, en el seu article 36 

parla de “patrimoni artístic, històric o arqueològic nacional”. D’altra 

banda, com assenyala Àlvarez Jimenez “En el Tratado de Lisboa, el 

ámbito cultural se muestra reflejado con evidente intensidad en el 

Preámbulo del TUE en el que se habla de la herencia cultural y sus 

tradiciones” (ALVAREZ-JIMENEZ,2010). En l’article 3.3 del Tractat de 

la Unió Europea i el 167 del Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea, es parla del “patrimoni cultural europeu”; la Directiva 

93/7/CE, art. 1. utilitza el concepte “bé cultural”, i el concepte “béns 

culturals classificats com a patrimoni artístic, històric o arqueològic 

nacional”, enumerant, mitjançant un Annex, quinze categories de 

béns. D’altra banda, l’article 1. de la directiva 93/7/CE utilitza el 

concepte de “col·lecció pública”: “aquellas colecciones que son 

propiedad de un Estado miembro, de una autoridad legal o regional 

dentro de un Estado miembro o de un organismo situado en el 

territorio de un Estado miembro que se defina como público según la 

legislación de dicho Estado miembro o por una autoridad local o 

regional” (Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, 

relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma 

ilegal del territorio de un Estado miembro,art.1) 

 

 

En principi en determinats contextos el terme “patrimoni cultural” pot 

semblar més ampli que el de “bé cultural”, o més fàcilment 

relacionable amb els elements immaterials de la cultura, mentre que 

el "bé cultural" sembla més proper a aquells objectes materials que 
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tenen valors culturals. Alguns autors veuen tots dos conceptes com a 

complementaris: el bé conformaria la part material, mentre que la 

part intangible seria anomenada patrimoni cultural (ALVAREZ 

JIMENEZ, 2010). Si ens referim a l’àmbit anglosaxó, veurem que les 

diferències són més notables: 

 

Cabe añadir, por citar un punto de vista diferente, que el concepto de 

"cultural property" / "bienes culturales" no es en absoluto equivalente 

al de "cultural heritage" / "patrimonio cultural" habida cuenta de que 

hay que completar el primer concepto determinando los vínculos 

jurídicos y prácticos que tiene con el segundo. Para proteger 

jurídicamente un bien cultural, puede ser de suma importancia 

establecer el vínculo que ese bien tiene con una comunidad específica. 

Esto exigiría definir a qué patrimonio cultural se supone que pertenece 

dicho bien. La cuestión de determinar si el patrimonio es nacional o 

internacional no sólo conlleva el problema de decidir qué normas son 

aplicables, sino que también exige un análisis detallado, que es 

imposible efectuar en el marco de esta breve contribución (FRIGO, 

2004) 

 

 

Per últim un element sensible i relativament nou: el patrimoni 

cultural digital, per a la definició del qual ens adrecem a la normativa 

internacional de la UNESCO, la seva Carta per a la preservació del 

patrimoni digital, de 2003, art.1: 

 

 

El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del 

saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos de 

carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información 

técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan 

directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de 

material analógico ya existente. Los productos “de origen digital” no 

existen en otro formato que el electrónico.  
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Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas 

o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas 

informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles 

dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo son 

efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este 

sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión.  

 

Muchos de esos recursos revisten valor e importancia duraderos, y 

constituyen por ello un patrimonio digno de protección y conservación 

en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Este legado en 

constante aumento puede existir en cualquier lengua, cualquier lugar 

del mundo y cualquier campo de la expresión o el saber humanos. 

(UNESCO-Patrimonio digital,2003,art.1) 

 

 

II.2. Accés i participació. 

 

 

L’article 27 de la Declaració Universal de Drets Humans diu que 

tothom té dret a prendre part lliurement de la vida cultural de la 

comunitat, a gaudir de les arts i a participar del progrès científic i els 

beneficis que en resulten (27.1), així com a la protecció dels drets 

morals i materials que li corresponguin per ser autor de produccions 

científiques, literàries o artístiques.  

 

 

La definició del patrimoni cultural com a llegat humà universal, el 

qual s’ha de protegir per a les generacions futures, té una estreta 

relació amb els esdeveniments històrics de conflicte i destrucció que 

tingueren lloc la primera meitat del segle XX, culminant amb la 

devastació ocasionada per la Segona Guerra Mundial, d’una magnitud 

no superada fins llavors. A partir d’aquest moment el patrimoni 

cultural es comença a definir de forma consensuada com un llegat i 
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una responsabilitat de la humanitat en la seva totalitat; influïren en 

aquest fet l’intens treball diplomàtic per reforçar la importància de les 

relacions internacionals com a element d’estabilitat i garantia de 

desenvolupament social, extenent-se, doncs, aquest plantejament 

també a l’àmbit del patrimoni cultural.  

 

 

Els organismes internacionals comencen a promoure debats 

metodològics i jurídics sobre el patrimoni cultural i, fins i tot, debats 

en relació a les polítiques culturals que tradicionalment emanaven 

exclusivament de la sobirania estatal. 

 

 

           
Fig. 12. UNESCO, El Correo, vol.II, n.8, setembre de 1949 

 

 

Es consolida també a partir d’aquest moment el concepte de 

patrimoni cultural com a element essencial per al desenvolupament 

de la comunitat i de les persones que la formen, com a factor de 

cohesió social, de realització humana i de progrés. El coneixement 

d’aquest patrimoni cultural i el respecte pel mateix es conformen com 
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a factors bàsics per a la realització de drets humans com la dignitat i 

la llibertat. 

 

 

És en aquest sentit i gràcies a aquesta evolució, que s’acaben 

introduint elements culturals immaterials en el conjunt de béns 

culturals, de la mateixa manera com es farà amb els drets culturals, 

en el context dels drets humans: l’any 2007 l’anomenat Grup de 

Friburg, comissió de treball al si de l’Institut Interdisciplinari d’Ètica i 

Drets Humans de la Universitat de Friburg, redacta, per encàrrec de 

la UNESCO, el document Els drets culturals. Declaració de Friburg en 

funció de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de drets 

socials, econòmics i culturals, la Declaració Universal de la UNESCO 

sobre diversitat cultural i altres instruments.  

 

le terme «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, 

les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes 

de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité 

et les significations qu'il donne à son existence et à son 

développement (UNESCO,2007) 

 

La doctrina sobre drets culturals diu que 1) el patrimoni cultural d’una 

comunitat és essencial per al seu desenvolupament i que cap 

membre d’aquesta comunitat pot restar-ne exclòs; 2) aquest 

patrimoni és comú a tota la humanitat; 3) s’ha de garantir la 

transmissió de l’esmentat patrimoni a les generacions futures.  
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Aquesta qualitat d’universalitat del patrimoni cultural té repercussions 

pràctiques, conseqüència del procès d’internacionalització dels drets 

de les persones. Segons la Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage aprovada per la Conferència 

General de la UNESCO a París l’any 1972: “considering that 

deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural 

heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all 

the nations of the world”(UNESCO,1972). 

  

Es postula, doncs, que la responsabilitat envers aquest patrimoni és 

col·lectiva, posant l’èmfasi en “that the existing international 

conventions, recommendations and resolutions concerning cultural 

and natural property demonstrate the importance, for all the peoples 

of the world, of safeguarding this demonstrate the importance, for all 

the peoples of the world, of safeguarding this unique and 

irreplaceable property, to whatever people it may belong” 

(UNESCO,1972). 

 

Dins aquest context veiem com el patrimoni cultural participa del 

conjunt dels anomenats drets socials, econòmics i culturals, els quals 

“tienen como principal objetivo la participación en la vida política, 

económica, cultural y social de las personas individuales así como de 

los grupos en los que se integran” (PÉREZ-LUÑO, 2013:181). 
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Fig.13. web American Society of International Law, disponible a: asil.org, 

<http://www.asil.org/blogs/unesco-director-general-calls-destruction-palmyras-

ancient-temple-syria-war-crime-august-24> [darrer accés: 2 setembre de 2015] 

 

La idea de participació democràtica és un element que vincula cultura 

i drets humans des de la Declaració Universal dels Drets Humans de 

1948 i ha anat arrelant, cada cop amb més força, en relació al 

patrimoni cultural; en aquest sentit es pot destacar la resolució 

segona de la Carta de la Diversitat Cultural aprovada per la 25ª. 

Assamblea General del Consell Internacional de Museus (ICOM), l’any 

2010 a Shanghai. 

 

 

Resolution 2: ICOM Cultural Diversity Charter 

”2. Participatory Democracy: To promote enabling and empowering 

frameworks for active inputs from all stakeholders, community groups, 

cultural institutions and official agencies through appropriate processes 
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of consultation, negotiation and participation, ensuring the ownership 

of the processes as the defining element.” (ICOM, 2010) 

 

 

En relació a la teorització de l’Estat cultural, ja introduïda en l’anterior 

punt, hem de referir-nos de nou al jurista Peter Häberle. Aquest autor 

atorga a la cultura el valor de garant de la llibertat al si de l’Estat 

constitucional, qualificant l’Estat constitucional europeu com a “un 

foro único para los problemas que plantea la verdad (…) gracias a los 

derchos fundamentales en tanto libertades culturales” (HÄBERLE, 

2003:30) la modernitat d’aquest posicionament rau, entre altres 

elements en els conceptes extrets de la filosofia de Popper, la 

renúncia a tota veritat absoluta i permanent aplicant, per contra,  una 

mera  aproximació a la veritat, mitjançant un coneixement sempre 

revocable i renovable de la realitat.  

 

 

Häberle desenvolupa la idea que el progrés de les comunitats 

humanes es basa en els dos elements, en els quals coincideixen la 

majoria de doctrines sobre el patrimoni cultural: la conservació del 

patrimoni cultural propi “a través de las correspondientes cláusulas 

de protección e identidad (por ejemplo de los bienes culturales 

nacionales), también por los artículos sobre la lengua” i el 

desenvolupament d’aquest patrimoni mitjançant els “derechos de 

acceso y participación en la cultura” (HÄBERLE, 2003:232). 

 

 

Patrice Meyer-Bisch i el Grup de Fribourg, del qual és coordinador al 

si de l’Institut Interdisciplinari d'Ètica i Drets Humans, de la 

Universitat d’Estrasburg, treballen en la definició dels drets culturals 

davant el problema que representa la confusió amb els drets civils i 

polítics, o amb els drets socials, o el risc que els drets culturals passin 
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a ser una mena de drets de segona categoria. Per al Grup de Friburg 

un dels elements importants en el desenvolupament dels drets 

culturals és que aquest desenvolupament “comporta casi un cambio 

de contexto en la lectura de los derechos de la persona” 

(ARROYO,2006:267).  

 

 

Una primera classificació dels drets culturals dóna lloc a tres grups de 

drets: 1) els drets culturals reconeguts pels instruments 

internacionals (dret a participar en la vida cultural i protecció dels 

drets d’autor, recollits en la Declaració Universal de Drets Humans i el 

Pacte de drets econòmics, socials i culturals); 2) els drets reconeguts 

en l’exercici professional de la cultura; 3) la dimensió cultural dels 

drets civils, com per exemple el dret a la no discriminació (dret al 

respecte per les identitats culturals), llibertat de consciència, de 

religió, opinió i expressió (dret a la informació) i d’associació (dret a 

pertànyer o no a una comunitat cultural). Trobem aquests drets 

culturals en la seva plasmació normativa als diferents instruments 

internacionals: 

 

 

Desde la imprescindible perspectiva histórica que debe presidir todo 

estudio sobre los derechos humanos, hay que contemplarlos como 

respuestas de los sistemas jurídicos constitucionales e internacionales, 

a las necesidades vitales del hombre (…) (LOPEZ-BRAVO,1999:132) 

 

 

Antonio-Enrique Pérez Luño descriu l’Estat social com a àmbit jurídic 

polític per a la postulació dels drets econòmics, socials i culturals; 

descriu l’Estat constitucional en tant que Estat de dret de tercera 

generació, com a delimitació i reconeixement dels drets de tercera 

generació, afirma que els drets culturals arriben a la seva consagració 
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jurídica i política en el canvi de l’Estat liberal de dret per l’Estat social 

de dret (PEREZ-LUÑO,2007:71). 

 

 

D’acord amb aquest autor existeix una dialèctica entre els conceptes 

d’universalitat dels drets i els drets relacionats amb la identitat 

regional, suscitada bàsicament per iniciativa dels anomenats Estats 

del Tercer Món, tot i que nosaltres hi veiem relació amb les especials 

característiques del panorama cultural de la Unió Europea: la 

dimensió global dels problemes i solucions dels països, avui, i la seva 

interdependència en els temes claus del seu desenvolupament, ha 

incidit en una paulatina erosió de l’autonomia dels Estats per a 

gestionar els seus problemes i objectius la qual hauria d'afavorir la 

cooperació internacional. En relació a les competències estatals, això 

incideix en les fonts de la normativa aplicable al patrimoni cultural, 

donant lloc al qual s’anomena supraestatalitat normativa: 

 

 

Este fenónemo se ha expresado con particular eficacia en las 

experiencias y tentativas dirigidas a establecer un nuevo ius commune, 

(…) y que encuentra expresión en el plano del derecho positivo en 

documentos y acuerdos sobre derechos humanos, persecución de 

organizaciones delictivas internacionales y reglas generales del tráfico 

económico. Al propio tiempo que se afirma por via jurisprudencial a 

través de la presencia en distintos ordenamientos estatales nacionales 

de modelos jurídicos que tienen un orígen cultural común. (PEREZ-

LUÑO, 2007:92) 

 

 

La crítica a aquesta situació, per part d’autors com Souza Santos 

(SOUZA SANTOS, 2005) o Maria José Fariñas Dulce (FARIÑAS DULCE, 

2000), ve donada per l’acusació d’interferència dels interessos 

econòmics multinacionals i la subordinació de polítiques i drets a 
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aquells, en detriment dels drets econòmics, socials i culturals. Per a 

Eusebi Fernandez (FERNANDEZ GARCÍA, 2001) el més important és 

constatar el fet que conceptes com la globalització, o fins i tot la 

diversitat cultural, no són valors sinó situacions constatables amb 

aspectes positius i negatius alhora, sempre tenint en compte les 

conseqüències, tant de la globalització com de la diversitat en relació 

amb la dignitat humana i els drets de les persones. Eusebi Fernandez 

recull les idees d’Ernesto Garzón Valdés (GARZON VALDÉS, 1997) 

sobre el que anomena les cinc confusions en relació al pes moral de 

la diversitat cultural: la confusió entre relativisme moral i tolerància; 

la confusió entre identitat social i identitat personal; la confusió entre 

unitat institucional i unitat cultural i, com a darrera, la confusió entre 

subjectes morals i subjectes jurídics (FERNANDEZ GARCIA,2001:73).  

 

 

Ja sigui en el cas d’Europa com en el cas de l’Estat espanyol, la 

dialèctica entre patrimoni cultural comú i diversitat cultural és un 

element important, amb incidència en la relació entre patrimoni 

cultural i drets culturals: “En el primer caso, Europa como comunidad 

cultural, es necesario partir del hecho de la existencia de un 

pluralismo cultural amplio y sumamente complejo” (FERNANDEZ 

GARCIA,2001:49)”.  

 

 

A Europa el “patrimoni comú” (art. 151 del Tractat d’Amsterdam) s’ha 

d’entendre en el procés d’enfortiment del concepte de “ciutadania de 

la Unió” (art. 17 del Tractat d’Amsterdam), el Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea diu en el seu art. 167: “La Unión 

contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, 

dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de 

relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común” (Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea, art.167) 
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Para Francisco Rodriguez Lestegás “la ciudadanía europea se modula 

alrededor de un conjunto de derechos y deberes cívicos que emanan 

de la pertenencia a la Unión Europea y que se añaden a los propios 

derechos y deberes derivados de la cualidad de ciudadano de un 

Estado miembro” (RODRIGUEZ-LESTEGAS,2008:152). Alguns dels 

problemes derivats d’aquesta situació fan referència als drets i deures 

dels col·lectius que provenen de la immigració, o a l’adopció 

d’elements amb la categoria d’europeus, similars als dels Estats: 

bandera, himne, moneda, institucions, etc., i també en relació als 

drets i deures que l’existència d’aquests elements comporta.  

 

 

Prieto de Pedro defensa el fet que, en matèria de drets culturals, 

l’universalisme és compatible amb el particularisme, i destaca els 

principis que defensa UNESCO a favor de la protecció de les identitats 

culturals dels pobles (PRIETO,1993). En relació al tema d’identitat 

cultural i Estat, aquest autor constata que no només són les identitats  

culturals dels pobles sense Estat les més vulnerables sinó que, fins i 

tot, els patrimonis culturals de pobles amb Estat propi poden trobar-

se en situació d’inferioritat davant allò que ell anomena “cultures 

transnacionals”. En relació amb la Constitució espanyola Prieto 

analitza els elements bàsics: ciència, tècnica, literatura i art en un 

marc institucional de museus, biblioteques, investigació, educació i 

comunicació; i els elements que se’n deriven com pot ser el medi 

ambient, turisme, lleure, etc. Prieto assenyala que el model 

constitucional espanyol també avala el paper de la cultura com a 

element de desenvolupament personal i de cohesió social. 

 

 

En relació als drets culturals i les institucions culturals bàsiques, com 

són biblioteques, arxius i museus, Pérez Luño relaciona la biblioteca, 

com a institució, amb diversos articles de la Declaració Universal de 
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Drets Humans: amb l’art. 19, pel dret a la informació, la llibertat 

d’expressió i la llibertat d’investigació;  amb l’art. 26 pel dret a 

l’educació; amb l’art. 2 per la no discriminació, en el gaudi dels drets, 

a causa de la condició de la persona (raça, sexe, poder adquisitiu, 

etc.); amb l’art. 12 per la protecció de la privacitat dels ciutadans. A 

més inclou les biblioteques en el grup d’institucions que poden 

organitzar actes de difusió i promoció dels drets humans (PEREZ-

LUÑO,1999). 

 

 

En el cas dels arxius, existeix una relació especialment sensible en 

relació amb els drets de les persones, doncs podem constatar com es 

troben implicats diversos drets col·lectius i individuals: drets 

col·lectius de lliure el·lecció del model de transició, dret a la memòria, 

dret a la veritat, dret a la justícia, dret a conèixer els responsables de 

crims contra els drets humans. Pel que respecta a drets individuals 

podem parlar de dret d’exculpació i rehabilitació, dret a tenir 

informació sobre familiars desapareguts, dret al coneixement per part 

de qualsevol persona de les dades existents sobre ella mateixa, dret 

a poder dur a terme una investigació històrica i científica, dret a la 

restitució de béns confiscats, etc. (GONZALEZ-QUINTANA, 2008).  

 

 

En relació amb els museus Katarina Runesson recorda que:  

 

Los gobiernos están obligados por la legislación internacional sobre 

derechos humanos a proteger y conservar las actividades, lugares y 

objetos culturales. El compromiso de asegurar la preseravación y el 

desarrollo de la cultura, a menudo ilustrado a través de los lugares 

declarados patrimonio de la humanidad, hace que los museos y las 

instituciones de patrimonio cultural no sólo sean importantes, sino que 

constituyan una necesidad legal (RUNESSON,2008) 
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Per a aquesta autora el museu representa el coneixement i també el 

respecte, i pot proporcionar un context als grups ocults, per tal 

d’accedir a la seva pròpia identitat social i reclamar la seva veu 

política. Runesson reconeix en el museu una contribució al progrés 

social i la garantia de preservació del coneixement, experiència i 

pràctiques de la dimensió humana d’una societat, la qual cosa ha 

evolucionat amb el nou entorn digital (fig.14) 

Fig.14. Vell i nou entorn de les entitats de patrimoni cultural (elaboració pròpia) 

 

 

 

A partir d’aquí podem resseguir en una breu cronologia de la relació 

dels drets de les persones, el concepte de cultura i el patrimoni 

cultural, en tant que elements claus per al desenvolupament 

individual i col·lectiu, analitzant primer l’àmbit internacional i el 

regional europeu. 

 

 

En primer lloc, la propietat intel·lectual, com a dret, es consolida a 

partir del Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i 

Artístiques, de 1886. Més tard l’article 27 de la Declaració Universal 

dels Drets Humans diu que “tota persona té dret a la protecció dels 

interessos morals i materials que li corresponguin per raó de les 

produccions científiques, literàries o artístiques de les quals en sigui 

autora”; el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals, en el seu article 15, reconeix a tothom el dret a beneficiar-
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se de la protecció dels interessos morals i materials que li 

corresponguin amb motiu de les produccions científiques, literàries o 

artístiques, de les quals en sigui autora.  

 

 

Audrey R. Chapman desenvolupa la doctrina de la propietat 

intel·lectual com a dret humà (CHAPMAN,2001), basant-se en el fet 

que la propietat intel·lectual entesa com a dret humà difereix del 

concepte d’interès econòmic en què es basa el dret de la propietat 

intel·lectual: en primer lloc pel fet que des d’una perspectiva dels 

drets humans, es pot considerar que l’autor, artista, inventor o 

creador és una persona individual però que també ho poden ser 

grups o comunitats, a més, des de la perspectiva dels drets humans 

es caracteritzen les obres en qüestió com a expressió de la dignitat i 

creativitat humanes i no només com a mercaderies econòmiques.  

 

 

D’altra banda, des del punt de vista dels drets humans, la protecció 

dels autors està lligada a la seva contribució al bé comú i en cap cas 

es basa a atorgar-los drets monopolístics de propietat sense 

restriccions. Una altra diferència amb el dret de la propietat 

intel·lectual és que aquest es basa en l’originalitat per determinar els 

requisits de protecció del dret (és a dir, novetat, utilitat i no 

evidència), per contra si tenim en compte el dret de propietat 

intel·lectual com a un dret humà, aquest ha d’estar equilibrat amb els 

drets de participació en la vida cultural i el dret a gaudir dels 

beneficis del progrès científic i les seves aplicacions. Per últim des de 

la perspectiva dels drets humans s’ha d’exigir que els Estats 

protegeixin les persones dels possibles efectes negatius de la 

propietat intel·lectual, de manera que els canvis que puguin suposar 

l’exercici de la propietat intel·lectual no tinguin com a conseqüència 

cap tipus de discriminació.  
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Pel que fa als drets culturals, l’any 1968 s’organitzà el “primer 

seminario internacional sobre derechos culturales a partir de la 

consideración de que -la cultura es un derecho humano inalienable 

que impregna todos los aspectos de la vida-“ (HARVEY,2008:6), com 

a preparació de la primera conferència mundial sobre aspectes 

jurídics-institucionals, públics-administratius i financers-fiscals de les 

polítiques culturals que, l’any 1970, UNESCO va celebrar a Venècia.  

 

 

L’any 1976 UNESCO va adoptar la Recomanació relativa a la 

participació i la contribució del poble en la vida cultural, en la qual 

consta que la cultura no es circumscriu a l’accés a les obres d’art i a 

les humanitats sinó que és també adquisició de coneixements, 

exigència d’una forma de viure i necessitat de comunicació.  

 

 

En relació al dret a la pròpia identitat i el dret a la participació cultural 

l’any 1966 la Assamblea General de Nacions Unides va adoptar la 

Convenció Internacional sobre l’eliminació de totes les formes de 

discriminació racial, l’any 1979 la Convenció sobre la eliminació de 

totes les formes de discriminció contra les dones i l’any 1989 la 

Convenció dels Drets de l’Infant. 

 

 

Se trata de un concepto amplio de patrimonio cultural, portador de 

memoria y de identidad cultural. Tiene que ver con la doble dimensión 

de la cultura con que hoy se encaran las políticas culturales: la de la 

cultura transmitida o heredada (su concepción patrimonial) y la de la 

cultura vivida (como actividad cotidiana inherente a la propia condición 

humana), las que no se presentan como términos contradictorios sino 

complementarios entre sí, como un enfoque dual de la vida cultural de 

la comunidad (HARVEY,2008:8) 
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Els drets de participació i identitat també apareixen a la Declaració 

Universal sobre la Diversitat Cultural, de 2 de novembre de 2001, de 

la UNESCO, amb l’afegit fonamental de les referències als nous 

entorns i instruments de coneixement i comunicació en el seu Annex 

II: Orientacions principals d’un pla d’acció per a l’aplicació de la 

Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural: 

 

9. Fomentar la “alfabetización digital” y acrecentar el dominio de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que deben 

considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e instrumentos 

pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos.  

 

10. Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y fomentar el 

acceso gratuito y universal, mediante las redes mundiales, a toda la 

información que pertenezca al dominio público.  

 

11. Luchar contra las disparidades que se han dado en llamar “brecha 

digital” -en estrecha cooperación con los organismos competentes del 

sistema de las Naciones Unidas- favoreciendo el acceso de los países 

en desarrollo a las nuevas tecnologías, ayudándolos a dominar las 

tecnologías de la información y facilitando a la vez la difusión 

electrónica de los productos culturales endógenos y el acceso de 

dichos países a los recursos digitales de orden educativo, cultural y 

científico, disponibles a escala mundial. (UNESCO,2001) 

 

 

La Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat 

d’expressions culturals, aprovada per la UNESCO l’any 2005, es basa 

en els següents principis rectors:  

 

 

1. Principle of respect for human rights and fundamental freedoms 

Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights 

and fundamental freedoms, such as freedom of expression, 
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information and communication, as well as the ability of individuals to 

choose cultural expressions, are guaranteed. No one may invoke the 

provisions of this Convention in order to infringe human rights and 

fundamental freedoms as enshrined in the Universal Declaration of 

Human Rights or guaranteed by international law, or to limit the scope 

thereof.  

2. Principle of sovereignty  

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and 

the principles of international law, the sovereign right to adopt 

measures and policies to protect and promote the diversity of cultural 

expressions within their territory.  

3. Principle of equal dignity of and respect for all cultures  

The protection and promotion of the diversity of cultural expressions 

presuppose the recognition of equal dignity of and respect for all 

cultures, including the cultures of persons belonging to minorities and 

indigenous peoples.  

4. Principle of international solidarity and cooperation 

International cooperation and solidarity should be aimed at enabling 

countries, especially developing countries, to create and strengthen 

their means of cultural expression, including their cultural industries, 

whether nascent or established, at the local, national and international 

levels.  

5. Principle of the complementarity of economic and cultural aspects of 

development (UNESCO,2005) 

 

 

En relació als instruments d’àmbit europeu, el Conveni Europeu dels 

Drets Humans recull el dret a la llibertat de pensament, consciència i 

religió (art. 9), i la llibertat d’expressió (art. 10) malgrat tot, segons 

Arroyo Yanes: “los puntos de contacto entre los derechos protegidos 

por el Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y los derechos 

culturales son, por lo tanto, limitados y circunscritos. Quedan 

restringidos exclusivamamente a la dimensión cultural que pueda 
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encontrarse en los derechos humanos protegidos por dicho Convenio” 

(ARROYO,2006:273). 

 

 

El Conveni Cultural Europeo va ser signat pels governs membres del 

Consell d’Europa i oberta a l’adhesió a París l’any 1954. En aquest 

document es parla del “patrimoni cultural comú d’Europa” (art. 1 i 5), 

“activitats culturals d’interès europeu” (art.3), de facilitar la circulació 

de persones i objectes en relació amb la cultura, de la funció dels 

governs de protecció envers el patrimoni cultural d’interès que en 

formi part del patrimoni cultural europeu, de l’obligació per part dels 

governs de facilitar l’accés dels ciutadans al patrimoni cultural (art. 

5). També s’inclou la necessitat de promoure en cada país l’estudi de 

les llengües, història i civilització de la resta de països, per tal 

d’afavorir la comprensió mútua i el progrés (Convenio Cultural 

Europeo, París 19.12.1954, art. 2).  

 

 

D’altra banda, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea 

2002-2003 té un doble caràcter: d’àmbit internacional i d’àmbit 

constitucional alhora. En aquest document es recull la protecció de la 

dignitat humana (identitat cultural de les persones) i la protecció de 

diferents drets recollits en les diverses Cartes fonamentals dels Estats 

europeus. 

 

Así, encontramos referencias a derechos tan arraigados como los 

vinculados a las artes, ya sean derechos o libertades, y a la 

investigación científica (II-73), la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión (artículo II- 70), el derecho a la educación (II-

74), dignidad humana (II-61), libertad de expresión (II-71), etc. 

(ARROYO,2006:274) 
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Com a novetat, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, 

inclou la protecció de la diversitat cultural, religiosa i lingüística (II-

82), i reforça els drets culturals dels residents a Europa malgrat, a 

parer de Raymond Weber, ex director de Cultura, Educació i Esport 

del Consell d’Europa, “esta carta solo hace tres referencias, muy 

escuetas, a la cultura, pero no en el sentido de derecho individual”. 

Assenyala Weber com a documents principals del Consell d’Europa 

que inclouen alguns drets culturals, la Carta Europea de les Llengües 

Regionals i Minoritàries (per garantir l’ús de la llengua en els àmbits 

social, econòmic, jurídic i culturals, tot i que no estableix drets 

individuals ni col·lectius per als parlants d’aquestes llengües) i el 

Conveni Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals (amb 

obligacions i principis d’acord amb la preeminència del dret i 

respectant la integritat i la sobirania dels Estats).  

 

 

Per Weber, però, arribarà el moment que s’hagi d’elaborar un 

protocol que complementi el Conveni Europeu de Drets Humans en 

l’àmbit cultural, tal com va acordar el Consell d’Europa a la Cimera de 

Viena de 1993 “As regards the normative approach, the time may not 

yet have come to introduce an additional protocol (with individual 

juridical rights), but one might envisage the wider framework 

afforded by a declaration” (WEBER,1995:70) 

 

 

Pel que respecta a l’àmbit estatal podem veure la plasmació dels 

drets culturals en diferents Normes Fonamentals dels Estats. En el 

cas d’Itàlia, el concepte de patrimoni cultural queda reflectit a la seva 

Constitució de 1939, tal com recull Lopez Bravo: 
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La Constitución republicana de 1939 consagró definitivamente el 

régimen de protección de los bienes del Patrimonio Cultural y 

Ambiental, a lo que dedicó el artículo 9, asegurando la máxima 

dignidad legislativa para esta importante materia. Alibrandi y Ferri 

señalan como esta solemne declaración, colocada entre los principios 

fundamenales de la Constitución viene a ser la formulación de la 

República Italiana como Estado de Cultura, esto es, como Estado 

promotor del desarrollo y la elevación cultural de la colectividad, 

introduciéndose como componente primario la tutela del Patrimonio 

histórico-artístico y del paisaje. (LOPEZ-BRAVO,1999:72) 

 

 

La Constitució italiana de l’any 1947 inclou en els seus Principis 

Fonamentals, art. 6: “La Repubblica tutela con apposite norme le 

minoranze linguistiche”, art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scintifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”, i en el títol II. art. 33: 

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (…)”. En 

relació a la funció social dels béns i la seva accessibilitat, el títol III 

art.42 diu: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 

appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è 

roconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di 

acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione 

sociale e di renderla accessibilie a tutti. La proprietà privata può 

essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indemnizzo, espropriata 

per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti 

della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle 

eredità” (Constitució italiana, 1947) 
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Pel que es refereix a Alemanya, la  Constitució de l’any 1949 no recull 

un mandat general de protecció de la cultura: 

 

 

solo incidentalmente en las normas competenciales de reparto entre la 

Federación y los lander se pueden encontrar referencias: en el artículo 

74 se recoge la protección del patrimonio cultural aleman contra la 

emigración al extranjero como competencia de legislación concurrente; 

en el artículo 75 se expresa el derecho de la Federación ha dictar 

bases sobre la materia. Por su parte el artículo 5 de la Grundgesetz 

recoge el principio de libertad de creación artística, científica, 

investigadora y docente (LOPEZ-BRAVO,1999:66) 

 

 

En el cas d’Austria la seva Constitució reconeix deures en relació amb 

el patrimoni cultural sobre el repartiment de competències: així seran 

de competència federal els serveis científics i tècnics d’arxius i 

biblioteques, allò relacionat amb col·leccions i fundacions artístiques i 

científiques i la protecció dels monuments.  

 

 

En relació als drets culturals i la Constitució espanyola, Arroyo Yanes 

parteix de l’afirmació que la Constitució espanyola de 1978 “es 

plenamente deudora de la llamada doctrina de los derechos 

humanos, sobre cuya protección los constituyentes establecieron 

menciones precisas y duraderas, complementarias de los mecanismos 

de defensa previstos en los instrumentos inernacionales suscritos por 

nuestro país”, puntualitzant que la matèria cultural “se aborda desde 

perspectivas diversas y cambiantes” (ARROYO,2006:262).  
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Aquest autor fa una interessant comparativa entre el text de la 

Constitució espanyola i els drets identificats i analitzats pel Grup de 

Friburg:  

1) sobre la creativitat, llibertat d’investigació, creació i drets d’autor 

en els articles 20.1 b), art. 3, art. 33.1. 

2); sobre la comunicació, dret a l’educació, dret a la informació i 

accés i participació en el patrimoni cultural art- 20.1 d) i  20.3, art. 

27 etc.;  

3) sobre els drets relacionats amb la identitat no es recullen 

explícitament en l’articulat constitucional; 

4) sobre el dret de participació en la vida cultural l’article 9.2 podria 

estendre’s en relació al concepte de participació en les polítiques 

culturals. 

 

 

L’article 9.2 del Titol preliminar de la Constitució Espanyola diu : 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

 

 

D’altra banda l’Estatut de Catalunya, de l’any 2006, diu en el seu 

article 22. Drets i deures en l’àmbit cultural: “1. Totes les persones 

tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al 

desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i 

col·lectives. 2. Totes les persones tenen el deure de respectar i 

preservar el patrimoni cultural”(PARLAMENT DE CATALUNYA,2012, 

art.22) 
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Com veiem, doncs, el patrimoni cultural es reconeix com a quelcom 

indestriable de determinats drets de les persones, accés, participació 

o informació, i es relaciona amb el desenvolupament de les 

comunitats i els individus; aquesta evolució ha incidit amb nous 

conceptes que impliquen les estructures polítiques i administratives i 

les relacions govern/ciutadans en el sentit de la participació de la 

societat civil: s’ha popularitzat el terme “participative governance” 

amb experiències com per exemple Canadà: durant l’any 2009 el 

govern canadenc va organitzar diverses consultes als ciutadans, en 

relació a la modificació de la legislació sobre els drets d’autor; aquest 

procès va suscitar un seguit d’activitats amb participació ciutadana i 

va concloure amb un projecte de llei sobre la modernització de la 

propietat intel·lectual: 

 

 

They emphasized that the ACTA would allow for more effective 

cooperation with other countries in enforcing intellectual property 

rights. For example, it would allow for customs officials to share 

information with rights holders and would allow for the destroying of 

counterfeit goods. Regarding Internet copyright infringement, the 

ACTA would also give the authority to order ISPs to identify 

subscribers who use the service for infringing activities. They also 

testified that Bill C-32 (the Copyright Modernization Act), in its current 

form, would support the obligations under ACTA.(PARLAMENT DE 

CANADÀ, 2010, cap. 3, 3.1.) 

 

 

El terme governance inicia el seu camí conceptual actual amb la 

publicació, per part de Lindberg i Hollingswortd, de l’article “The 

Governance of the American Economy: The Role of Markets, Clans, 

Hierarchies and Associative Behaviour” (LINDBERG i 

HOLLINGSWORTH,1985) i més tard amb Campbell, Lindberg i 

Hollingsworth amb el llibre: “Governance of the American Economy” 
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(CAMPBELL et al.,1991). A mitjans dels anys noranta les Nacions 

Unides i la Unió Europea ja utilitzen aquest concepte.  

 

 

Amadeu Solà (SOLA,2001) ha proposat, davant l’existència dels 

termes governance (anglès), gouvernance (francès) i gobernanza 

(espanyol), el terme governança en català, especificant que aquest 

concepte no es refereix només a l’administració del sector públic sinó 

que comprèn la capacitat de la comunitat per tal d’assolir els seus 

objectius, dotant-se implícitament d’un seguit de connotacions com 

són el caràcter democràtic i participatiu del mateix.  

 

 

Tot i això, trobem més clarificador el terme “participatory 

governance”. D’acord amb la definició de Wampler i McNulty 

(WAMPLER i McNULTY,2011) es tracta de processos institucionals 

mitjançant els quals l’Estat promou que els ciutadans s’expressin i 

votin en relació a la implementació de polítiques públiques; en aquest 

sentit, i segons els autors, aquesta situació comporta la participació, 

selecció i supervisió de les polítiques públiques, així com la creació 

noves formes d’interacció entre ciutadans i entre els ciutadans i els 

governs. Entenem que, per al nostre treball, presenta un gran interès 

comprobar les coincidències entre l’escenari digital i la xarxa Internet, 

i aquesta tèndència, la qual, segons els autors (BÖRZEL,1997, 

MARSH,1998, NATERA,2004), ve caracteritzada per una forma 

organitzativa en xarxa, enfront de les organitzacions jerarquitzades 

anteriors; l’organització en xarxa suposa una estructura multicèntrica 

(manca d’un únic element que determina les decisions), promou la 

interdependència entre els diferents actors i l’assoliment dels 

objectius mitjançant la col·laboració, també pressuposa un 

determinat grau d’estabilitat social i, per últim, permet múltiples 

formes de configuració (NATERA,2004). 
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Actualment, el concepte de governança participativa és present en 

diferents intensitats en els posicionaments públics sobre les polítiques 

en relació al patrimoni cultural a Europa, reconeixent la necessitat 

d’acollir els models de la Participatory Governance, afegint-hi, a les 

polítiques clàssiques de preservació i conservació del patrimoni 

cultural, els elements de participació ciutadana i interacció entre el 

patrimoni cultural referit i la comunitat, així com la interacció entre 

els diferents agents implicats (ciutadans, institucions, autoritats etc.), 

reconeixent en el patrimoni cultural una dimensió ètica, la qual força 

a la cooperació internacional i a l’acceptació i regulació de 

responsabilitats, amb un paper determinant i actiu de la comunitat, la 

societat civil, envers el patrimoni cultural, és a dir:  

a) que les polítiques públiques impulsin la participació i comparteixin 

responsabilitats i  b) que es descentralitzi la gestió.  

 

 

L’any 2014, el president d’ICOMOS a Romania va presentar davant el 

Parlament Europeu l’informe “The Needs of News Models of 

Participatory Governance, in Particular the Role of Economy, Public 

Authorities and Citizens”, dins la sessió An integrated approach to 

cultural heritage in Europe: State of play and perspectives: 

 

 

The possibility to implement new models of participatory governance 

relates closely with the legal, administrative, economic and technical 

capacity of the communities, of the private sector and of the civil 

society willing to commit themselves, at least partly, in the 

interpretation and preservation of their built heritage. Very briefely, 

several cases show what ingredients are necessary in order to 

encourage the participatory governance and make it 

succesfull.(NISTOR,2014) 
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L’esmentat informe assenyala diferents elements on la participació 

del ciutadà incideix:  

1. Complementa la funció de l’Estat en la vigilància i conservació 

preventiva 

2. Mobilitza voluntariat per a la preservació del patrimoni en 

situacions de crisi 

3. Aconsegueix, amb la participació local, una eina per al 

desenvolupament sostenible 

4. Impulsa i consolida associacions cíviques implicades en la gestió 

cultural 

5. Possibilita la interacció entre els ciutadans i el patrimoni cultural, 

de manera que aquests adquireixen eines de formació i aprenentatge 

per a tot el llarg de la vida 

 

 

L’informe conclou que és necessari regular la capacitat legal 

d’actuació des del punt de vista de la societat civil, així com potenciar 

els valors de cohesió social i  transversalitat que es consoliden amb la 

participació ciutadana. Reconeix com la governança participativa 

augmenta els nivells de corresponsabilitat i no només garanteix els 

drets de participació dels ciutadans sinó que es converteix en una 

eina de preservació del patrimoni cultural per a les generacions 

futures. 

 

 

La participació i la corresponsabilitat ciutadanes envers el patrimoni 

cultural han passat a formar part del discurs actual de les polítiques 

culturals europees. Les conclusions del Consell Europeu sobre la 

governança participativa del patrimoni cultural (Conclusiones del 

Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural, 

2014) recull dos altres documents: les Conclusions del Consell de 

data 26 de novembre de 2012, sobre la gobernança cultural, les 
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quals instaven als Estats membres a una major obertura i 

plantejaments participatius en llurs polítiques culturals; i les 

Conclusions del Consell, de data 21 de maig de 2014, sobre patrimoni 

cultural com a recurs estratègic per a una Europa sostenible, 

(Conclusiones del Consejo sobre el patrimonio cultural como recurso 

estratégico para una Europa sostenible, 2014), en la qual instava als 

Estats membres a promoure models d’actuacions estratègiques, en 

matèria de patrimoni cultural, impulsades per la societat i la 

ciutadania.  

 

 

Aquest document reconeix com a valors de la governança 

participativa i els lliga clarament amb el nou escenari que ofereix la 

tecnologia digital i Internet: ofereix oportunitats per a la participació 

democràtica, sostenibilitat i cohesió social; impulsa la participació 

activa de tots els agents socials que interactuen amb el patrimoni 

cultural (institucions i organismes públics, privats, societat civil, 

ciutadans…) implicant-los en les decisions, planificació, seguiment i 

avaluació de polítiques i actuacions; contribueix a augmentar la 

sensibilització envers els valors del patrimoni cultural, limitant així 

mals usos i augmentant els beneficis socials; repercuteix en el suport 

a la creació contemporània, la identitat i els valors, així com al 

patrimoni immaterial dels pobles.  Per últim, la governança 

participativa contribueix a les noves oportunitats en un escenari de 

globalització, digitalització i noves tecnologies. 

 

 

En concret el document Conclusions del Consell, de data 21 de maig 

de 2014, sobre patrimoni cultural com a recurs estratègic per a una 

Europa sostenible proposa als Estats membres, entre altres punts:  
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19. cooperar en las cuestiones relacionadas con la gobernanza 

participativa del patrimonio cultural, en particular en el marco del Plan 

de Trabajo en Materia Cultural 2015-2018 

(…) 

20. aprovechar los medios digitales para aumentar el acceso de todos 

los grupos sociales a la gobernanza del patrimonio cultural y su 

participación en esta 

21. estudiar el papel de las comunidades virtuales en la elaboración y 

la aplicació en ésta 

22. estudiar el papel de las comunidades virtuales en la elaboración y 

la aplicación de políticas de patrimonio cultural, en el apoyo a la 

gestión del patrimonio cultural, en el desarrollo del conocimiento y en 

la financiación(…) 

24. fomentar la participción ciudadana en el marco de un modelo de 

desarrollo inteligente para las ciudades europeas que integre 

activamente el patrimonio cultural (…) (Conclusiones del Consejo sobre 

el patrimonio cultural como recurso estratégico para una Europa 

sostenible,2014, Consejo de la Unión Europea, arts. 19 a 20) 

 

 

D’altra banda es convida a la Comissió a fomentar la investigació 

relacionada amb la governança participativa del patrimoni cultural i la 

interacció amb les organitzacions de la societat civil en l’elaboració de 

polítiques culturals. 

 

 

Per últim les finalitats explícites de l’esmentat document són:  

1. Millorar la potencialitat de les ciutats europees per a atraure 

inversió econòmica 

2. Desenvolupar una estratègia europea global per al patrimoni 

cultural 

3. Donar un enfocament participatiu a la governança  del patrimoni 

cultural 
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Una conseqüència implícita d’aquest posicionament en la política 

europea és el canvi en la definició de la missió i objectius dels centres 

patrimonials, els quals passen a integrar, de forma significativa, la 

funció de ser agents de creació de valor públic (MOORE,2005) i això 

repercuteix també la relació dels centres patrimonials amb 

l’Administració pública, de manera que haurien de passar a un primer 

pla i un paper actiu en la definició i desenvolupament de les polítiques 

culturals (COOPINGER et al.,2007). 

 

 

Pel que fa a les darreres tendències en l’anàlisi acadèmica en l’àmbit 

del patrimoni cultural, aquestes destaquen també l’evolució i 

presència dels models participatius. És el cas dels treballs de Nina 

Simon. Aquesta autora descriu tres models de participació: 

“contributory projects”, “collaborative projects” i “co-creative 

projects” (SIMON,2010:187); per Simon:  

in participatory projects, the institution supports multi-directional 

content experiences. The institution serves as a “platform” that 

connects different users who act as content creators, distributors, 

consumers, critics, and collaborators. This means the institution cannot 

guarantee the consistency of visitor experiences. Instead, the 

institution provides opportunities for diverse visitor co-produced 

experiences” (SIMON,2010:3).  

 

Simon assenyala l’especificitat que comporta la participació dels 

ciutadans i els canvis amb què aquest model incideix en el 

desenvolupament dels plantejaments de les institucions culturals; 

mentre aquestes tenen objectius i una missió explícita, el ciutadà té 

motivacions diferents que el poden moure a la participació en 

activitats i polítiques culturals: la realització personal, les possibilitats 

d’aprenentatge o les possibilitats d’exercir una activitat creativa són 
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elements claus segons Simon, la qual proposa aquests elements com 

a impulsors de la participació ciutadana en projectes com l’anomenat 

crowdsourcing “If you think of yourself as creative, you will be 

fulfilled by the opportunity to contribute a self-portrait to a 

crowdsourced exhibition”(SIMON,2010:18). 

 

D’altra banda, Daren Brabham (BRABHAM,2013) defineix 

“crowdsourcing” com a una activitat participativa i voluntària 

proposada i per una institució, organització o persona a un grup 

heterogeni de persones en una convocatòria flexible. Es pot participar 

amb coneixements, treball o diners, rebent a canvi algun benefici, 

fins i tot si no es tracta d’un benefici material. Brabham recull l’origen 

del terme, utilitzat per primer cop per Jeff Howe i Mark Robinson el 

juny de l’any 2006:  

 

Howe offers the following definition: Simply defined, crowdsourcing 

represents the act of a company or institution taking a function once 

performed by employees and outsourcing it to an undefined (and 

generally large) network of people in the form of an open call. This can 

take the form of peer-production (when the job is performed 

collaboratively), but is also often undertaken by sole individuals. The 

crucial prerequisite is the use of the open call format and the large 

network of potential laborers.(BRABHAM,2008:77) 

 

Brabham cita com a inconvenient d’aquest tipus de col·laboració el fet 

de poder derivar en l’explotació a baix cost de persones amb 

qualificació professional especialitzada, conformant una relació 

desigual entre les parts. També assenyala aquest autor el perill de 

substitució del treball especialitzat per les aportacions de 



 119 

col·laboradors voluntaris i no professionals, amb la subsegüent 

pèrdua de llocs de treball, de qualitat i d’exigència en els resultats, 

cosa que Howe ja havia tingut en compte i per això havia volgut 

evitar la possible confusió entre externalització (“outsourcing”) i el 

concepte de “crowdsourcing”  

 

Hobbyists, part-timers, and dabblers suddenly have a market for their 

efforts, as smart companies in industries as disparate as 

pharmaceuticals and television discover ways to tap the latent talent of 

the crowd. The labor isn’t always free, but it costs a lot less than 

paying traditional employees. It’s not outsourcing; it’s 

crowdsourcing.(HOWE,2006) 

 

D’altra banda per a Brabham són elements positius: la possibilitat 

que té la comunitat de participar en la iniciativa empresarial, per una 

banda, i la possibilitat de realitzar activitats creatives, per una altra i, 

finalment, el fet que aquesta participació pugui derivar en un procés 

d’aprenentatge i millora de les habilitats, en la recerca d’una millor 

ocupació i en l’establiment d’emprenedors independents. 

 

Una variant del “crowdsourcing” és el "crowdfunding": “Crowdfunding 

is a novel method for funding a variety of new ventures, allowing 

individual founders of for-profit, cultural, or social projects to request 

funding from many individuals, often in return for future products or 

equity”(MOLLICK,2014:1). Per als autors Arturo Rubio, Joaquim Rius i 

Santi Martinez(RUBIO,2014) el “crowdfundig” apareix motivat per la 

darrera crisi econòmica i presenta una solució a la manca de fonts de 

finançament, públiques o privades.  
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Com a febleses del sistema, aquests autors assenyalen el fet que la 

seva implantació en relació als projectes culturals és poc sòlida, que 

el “crowdfunding”  necessita una societat civil forta i una conjuntura 

econòmica que no sigui de recessió per tal de desenvolupar-se d’una 

manera estable, i que els objectius que es pugui posar en joc poden 

ser molt diversos o fins i tot contradictoris.  

 

D’altra banda, des del punt de vista de les oportunitats, aquests 

autors assenyalen que el “crowdfunding” és una bona eina per a 

implicar nous sectors socials en els projectes culturals així com les 

possibilitats de trobar mecanismes de compensació en termes de 

satisfacció per al ciutadà que hi participa. També remarquen com les 

especials característiques de l’entorn digital, el qual permet la difusió 

i la interacció amb àmplies capes de ciutadania han incidit en el 

desenvolupament d’aquests mecanismes de participació ciutadana. 

 

També Kleeman subratlla la base tecnològica de  la comunicació 

digital com a significativament determinant en relació al 

“crowdsourcing”, destacant la necessitat que el desenvolupament 

tecnològic, que dóna suport a aquesta modalitat participativa, ha de 

basar les seves aplicacions en les característiques i necessitats de 

l’usuari dels continguts, les oportunitats d’interacció, el treball en 

xarxa i la facilitat d’ús, incidint en la importància del concepte 

“informació compartida” en relació als processos de participació en 

línia(KLEEMAN, 2008). 

 

Mia Ridge cita Howe:  “Crowdsourcing, originally described as the act 

of taking work once performed within an organisation and 

outsourcing it to the general public through an open call for 
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participants, is becoming increasingly common in museums, libraries, 

archives and the humanities”(RIDGE,2014:1) assenyalant, però, que 

en el cas del patrimoni cultural els processos “crowdsourcing” 

depassen el marc digital i la mera creació de continguts: 

 

But crowdsourcing in cultural heritage is more than a framework for 

creating content: as a form of engagement with the collections and 

research of memory institutions, it benefits both audiences and 

institutions. Cultural heritage crowdsourcing projects ask the public to 

undertake tasks that cannot be done automatically, in an environment 

where the activities, goals (or both) provide inherent rewards for 

participation, and where their participation contributes to a shared, 

significant goal or research interest.(RIDGE,2014:2) 

 

Mia Ridges assenyala també els riscos d’aquests processos coincidint 

amb l’anàlisi de Brabhem: “various definitions of cultural heritage 

crowdsourcing reveal unresolved tensions about the role of expertise 

and the disruption of professional status, or lines of resistance to the 

dissolving of professional boundaries.”(RIDGE,2014:4) Ridges critica 

les definicions del concepte "crowdsourcing" massa rígides quan es 

parla de patrimoni cultural i proposa “crowdsourcing in cultural 

heritage as a coalescence around a set of principles, particulary the 

value placed on meaningful participation and contributions by the 

public”(RIDGE,2014:4) 

 

Per a Oomen i Arroyo l’entorn digital ha afavorit la incursió en el 

“crowdsourcing” per part de les institucions de patrimoni cultural: 
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In the heritage domain, Galleries, Libraries, Archives and 

Museums (abbreviated hereafter to ‘GLAMs’) around the globe are 

beginning to explore the potential of crowdsourcing. The mass 

digitisation of analogue holdings is key to heritage organizations 

becoming an integral part of the Web (OOMEN i 

ARROYO,2011:139) 

 

Enrique Estellés Arolas cita a la seva tesi doctoral Relación entre el 

crowdsourcing y la inteligencia colectiva: el caso de los sistemas de 

etiquetado social (ESTELLÉS,2013) 40 definicions provinents de 32 

articles publicats entre els anys 2006 i 2011, destacant entre ells els 

autors que han analitzat múltiples definicions d’aquest concepte: el 

seu iniciador Howe, el ja citat Brabham, Kleeman, Grier, Vukovic i 

Whitla.  

 

Estellés assenyala com a conclusió que el terme “crowdsourcing” està 

en constant evolució. En funció de la seva anàlisi l’autor enumera les  

característiques que sempre es troben a totes les activitats 

“crowdsourcing”:  

1. el  col·lectiu participant 

2. l’objecte en concret del procés  

3. la recompensa prevista 

4. el promotor de l’activitat 

5. la compensació o retorn que rep el participant 

6. el tipus de procès 

7. la crida a participar 

8. el medi.  
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Estellés proposa en el seu estudi una definició que vol inclusiva de les 

diferents tipologies existents:  

 

Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an 

individual, an institution, a non-profit organization, or company 

proposes to a group of individuals of varying knowledge, 

heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary 

undertaking of a task. The undertaking of the task, of variable 

complexity and modularity, and in which the crowd should participate 

bringing their work, money, knowledge and/or experience, always 

entails mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given 

type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the 

development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and 

utilize to their advantage that what the user has brought to the 

venture, whose form will depend on the type of activity 

undertaken(ESTELLÉS,2013:41) 

 

L’any 2012 el Museu de Londres acollí l’esdeveniment: Museum Ideas 

2012-Museums in the Era of Participatory Cultura. Les discussions 

van tenir en compte els diferents conceptes al voltant de la funció del 

museu. En destaquen la funció del museu com a procurador de diàleg 

amb una funció diplomàtica, el museu com a coadjuvant dels trets 

identitaris nacionals i element d’influència en els valors culturals de 

les persones i en els consegüents posicionaments polítics, amb un 

paper participatiu.  

 

Per a Natalia Grincheva la tecnologia internet permet un espai de 

participació i d’interacció entre les persones, què depassa els límits 

fronterers estatals i també la compartimentació dels col·lectius 

“Wealthy countries with leading economies in Europe and North 



 124 

America enthusiastically advocate adding social media to the toolbox 

of public and cultural diplomacy” (GRINCHEVA,2013:40) 

 

Per a Grincheva l’element d’internacionalització en relació a la 

participació en activitats educatives del museu promociona la 

interacció cultural, la diversitat i aconsegueix un impacte major en 

termes d’usuaris i receptors; per a aquesta autora la creació de 

continguts digitals nous, juntament amb l’aprenentatge participatiu, 

millora la comprensió de les cultures, per la qual cosa conclou que 

“Taking into account that understanding and appreciating other 

cultures is better facilitated through learning experiences, the 

educational function of museums is becoming imperative for effective 

cultural diplomacy.”(GRINCHEVA,2013:43) 

 

D’altra banda, des del punt de vista de les febleses, el 

desenvolupament de noves possibilitats de participació i interacció 

mitjançant les plataformes digitals i la comunicació a internet, 

presenta aspectes negatius com recull l’Informe de la Relatora 

Especial sobre els drets culturals, al si de l’Assemblea General de les 

Nacions Unides, de data 8 d’agost de 2014(SHAHEED,agost 2014), en 

el qual es mostren problemàtiques com la ingerència dels continguts 

comercials o publicitaris juntament amb una identificació deficient o 

confusa, presentant-se juntament amb continguts culturals, 

l’increment de la presència dels esmentats continguts comercials o la 

mercantilització dels espais públics i, en definitiva, la repercussió 

d’aquesta situació en la presa de decisions de les persones. 

 

Aquest informe constata que les característiques pròpies de la 

comunicació interactiva a internet, amb la tendència a la intrusió en 
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l’esfera privada i familiar i el seu abast mundial, pot incidir en la 

percepció que tenen les persones d’elles mateixes, dels altres i del 

món en general; el perill és que es poden impulsar valors i 

comportaments amb finalitats comercials deixant a marge els valors i 

referents culturals i coartant la llibertat d’elecció de les persones. 

 

Entre les formes i tècniques que aprofiten el nou escenari i les 

possibilitats de la xarxa, la relatora puntualitza la publicitat i 

comercialització digitals que utilitzen els diferents aparells com 

ordinadors, telèfons, etc. per tal d’interactuar amb els possibles 

consumidors. També fa esment de la publicitat viral a Internet, a les 

plataformes de la Web social i l’especialització en tècniques de 

promoció de productes comercials en aquests espais. Destaca també 

la publicitat integrada en productes o serveis, la publicitat 

comportamental en línia, i l’accés a informació sobre el 

comportament dels usuaris a internet (cerques realitzades, llocs més 

visitats, continguts visualitzats) amb l’objectiu de millorar la resposta 

comercial. Per últim s’assenyala la neuromercadotecnia com a 

estratègia de publicitat i comercialització. 

 

L’Informe en qüestió també inclou com a elements de preocupació les 

tècniques de comunicació interactiva utilitzades per grups polítics, 

religiosos o de la societat civil, i també la publicitat estatal o 

governamental:  

 

Desde el punto de vista de los derechos humanos y los derechos 

culturales, los objetivos deben ser proteger el debate político de la 

distorisión de grupos financieros poderosos que disfrutan de un acceso 

privilegiado a medios de comunicación influyentes; proteger la 
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formación de la opición pública de una influencia comercial excesiva; 

fomentar la igualdad de oportunidades entre las diferentes 

perspectivas y puntos de vista sociales(SHAHEED,agost 2014:12) 

 

Pel que respecta a la publicitat estatal o governamental recorda el 

document Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad 

de expresión, de la Comissió Interamericana de Drets Humans, de 

l’any 2011, d’acord amb el qual “las reglas legales específicas de 

publicidad oficial deben incorporar los principios de interés público, 

transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, eficiencia y 

buen uso de los fondos públicos”(OAS,2011) 

 

L’informe conclou que la interacció que es dóna en l’espai web, amb 

tècniques que poden tenir un gran poder de persuasió i intrusives per 

a l’àmbit privat i familiar de les persones, poden incidir de forma 

desproporcionada a favor del consum i la uniformitat, amb 

repercussions en la creativitat, afectant els entorns culturals i 

simbòlics, físics i digitals, i afectant també els valors culturals de les 

persones.  

 

 

En aquest sentit Internet ha impulsat tècniques de promoció de la 

participació activa del ciutadà amb objectius de promoció cultural 

però també comportaments que tendeixen a reduir la participació en 

la vida cultural. Shaheed constata en el punt 13 del seu informe el 

lligam que uneix la preservació de la memòria històrica amb el 

foment de la cultura de participació democràtica pel fet que permet el 

debat en relació a la narració històrica del passat de les comunitats i 

també sobre la situació social en el present(SHAHEED,gener 2014)  
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Aquest informe constata també la necessitat de que existeixin canals 

segurs i fiables per a la participació, que s’impliquin col·lectius amb 

punts de vista diferents, com el cas dels artistes, com a manera 

d’enriquir el procès, la importància de cedir la paraula als 

protagonistes de la història i subratlla com els processos de 

participació poden transformar a qui s’havia vist abocat al paper de 

víctima passiva i convertir-lo en actor amb capacitat de decisió sobre 

la seva pròpia vida. En aquest sentit Shaheed remarca també la 

importància de la participació ciutadana en la gestió cultural 

(SHAHEED,gener 2014:24) “El hincapié en la participación activa en 

la vida cultural y científica, y no en la simple posibilidad de acceder a 

las obras culturales y científicas, reconoce la doble importància de 

acceder a los conocimientos y creaciones expresivas de otros y de la 

autoexpresión en un contexto cultural general (SHAHEED,desembre 

2014:14) 

 

 

II.3. La protecció del patrimoni cultural a la UE 

 

 

La destrucció de patrimoni cultural a causa de conflictes bèl·lics ha 

motivat la preocupació per la preservació del mateix: “El propio Hugo 

Grocio, considerado como el fundador del derecho internacional, 

aunque no hizo mención explícita a los bienes culturales, manifestó 

que debería de evitar los excesos y limitar la devastación y así, bajo 

la Ilustración se entiende que el Derecho de Gentes no admite ni la 

destrucción ni el robo de cosas que no tienen importancia en la 

conducción de la guerra” (PEREZ-BUSTAMANTE, 2010:14). Al llarg 

del segle XX amb la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil 

espanyola o la Segona Guerra Mundial, es va posar de manifest la 

necessitat de tenir previstos sistemes internacionals de protecció. 

Itàlia és un dels països que porta a terme accions jurídiques i 
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polítiques de protecció en relació al concepte d’objectes d’interès  

artístic o històric, amb la legislació aprovada l’any 1939: 

 

 

La denominación de “Bienes Culturales” es de orígen reciente. 

Sustituyó a la vieja categoría existente en Derecho Administrativo 

Italiano de las “cosas de interés artístico o histórico” denominadas 

también “cosas de arte” o “antigüedades y bellas artes” y “bellezas 

naturales” reguladas por las leyes de 1 de junio de 1939, número 

1089, y de 29 de junio de 1939, número 1947. La ley de 1939 sometió 

a su régimen a las cosas inmuebles que presentan un interés artístico, 

histórico, arqueológico, etnográfico, comprendiendo las cosas que 

interesan a la paleontología, la prehistoria y las primitivas 

civilizaciones; los manuscritos autógrafos, cartas, documentos 

notables, los incunables, estampas, libros y grabados de rareza y 

prestigio; además los bienes inmuebles reconocidos de interés 

particularmente importante por su referencia con la história política, 

militar, de la literatura, del arte y de la cultura en general. Finalmente 

las colecciones o series de objetos que revistan un excepcional interés 

artístico o histórico. (LOPEZ-BRAVO, 1999:72-73) 

 

 

En aquesta legislació italiana apareixen nous conceptes com el 

d’activitat cultural,  s’identifica el bé cultural sobretot com a un 

objecte material i, en aquest sentit, l’acció de protecció es relaciona 

amb situacions de destrucció física en contextos bèl·lics, o amb 

problemàtiques d’exportació, importació o transferència il·lícita 

d’objectes culturals, tot i això el bé material s’identifica com a cultural 

gràcies als conceptes d’utilitat cultural i valor cultural, la qual cosa és 

un avenç en relació a anteriors concepcions esteticistes dels béns 

culturals. D’aquesta idea del bé cultural com a portador d’utilitat 

cultural i valor cultural emana el deure de protecció d’aquests béns 

que té a l’Estat:  
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Al Estado corresponderán funciones de control y puesta en valor de 

esos bienes afectos a la función cultural (…) de esta manera el bien 

cultural se yuxtapondrá al bien patrimonial material, el valor cultural al 

valor estrictamente objetivo, sin interferencia del régimen público o 

privado sobre los rasgos esenciales del bien cultural como autónomo 

objeto de tutela jurídica (LOPEZ-BRAVO, 1999:76) 

 

 

Amb la legislació italiana del 1939 el bé cultural resta sotmès a 

diferents drets, segons el cas: administratiu, civil, etc. Per últim, per 

tal de no interferir en el mercat de l’art i l’activitat comercial dels 

creadors, les obres contemporànies queden excloses de la Llei de 

1939, tot i que sí que es mantenen sota les normes de protecció de la 

propietat intel·lectual. 

 

 

També en relació a Itàlia i la protecció del patrimoni cultural s’ha de 

fer esment de diverses declaracions internacionals anomenades Carta 

del Restauro. Van ser elaborades en reunions internacionals de 

representants d’organitzacions relacionades amb la conservació de 

béns culturals. Ja ens hem referit a la Carta d’Atenes de l’any 1931, 

la qual va influir en el desenvolupament normatiu de diferents països 

europeus; a partir d’aquesta Carta s’elaboren d’altres en territori 

italià: la Carta de Roma de 1932, a Carta de Venécia de 1964, la 

Carta de Roma de 1972, la Carta della conservazione e del restauro 

degli oggetti d’arte e di cultura de 1987.  

 

 

A la Carta de Roma de l‘any 1932 s’atorga estatus nacional a les 

qüestions sobre conservació del patrimoni i es relacionen els béns 

culturals amb el desenvolupament polític, social i econòmic dels 
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països, amb la qual cosa s’incideix en les característiques i la qualitat 

de la tutela que haurà de ser exercida sobre aquests béns. 

 

 

considerando que en la obra de restauración deben unirse no eludirse, 

ni siquiera en parte, varios criterios de distinto orden: es decir, las 

razones históricas que no quieren cancelar ninguna de las fases a 

través de las cuales se ha compuesto el monumento, ni falsificar su 

conocimiento con añadidos que induzcan a error a los estudiosos, ni 

dispersar el material que las investigaciones analíticas saquen a la luz; 

el concepto arquitectónico que tiende a restituir el monumento a una 

función artística y, cuando sea posible, a una unidad de línea (no 

confundir con la unidad de estilo); el criterio que deriva del propio 

sentimiento de los ciudadanos, del espíritu de la ciudad, con sus 

recuerdos y sus nostalgias; y, en fin, aquello a menudo indispensable 

que concierne a las necesidades administrativas referidas a los medios 

necesarios y a la utilización práctica; (CARTA DE ROMA, 1932) 

 

 

Anys més tard una segona Carta de Roma, en aquest cas de l’any 

1972, defineix el bé artístic com a “todas las obras de arte de todas 

las épocas, en la acepción más amplia, que comprende desde los 

monumentos arquitectónicos a los de pintura y escultura, aunque 

sean fragmentos, y desde el hallazgo paleolítico a las expresiones 

figurativas de las culturas populares y del arte contemporáneo” 

(CARTA DE ROMA, 1972) 

 

 

La Carta della conservazione e del restauro degli oggetti d’arte e di 

cultura de 1987, que substitueix la de l’any 1972, amplia la definició 

de bé cultural: 
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todos los objetos de toda época y área geográfica que revistan de 

manera significativa interés artístico, histórico y en general cultural. 

Forman parte de tal universo de objetos obras de arquitectura y de 

agregación urbana, ambientes naturales de especial interés 

antropológico, fáunico y geológico, ambientes "construidos", como 

parques, jardines y paisajes agrarios, instrumentos técnicos, científicos 

y de trabajo, libros y documentos, testimonios de usos y costumbres 

de interés antropológico, obras de figuración tridimensional, obras de 

figuración plana sobre cualquier tipo de soporte (mural, de papel, 

textil, lígneo, de piedra, metálico, cerámico, vítreo, etc.). Tal universo 

de objetos, en gran parte, se presenta también fragmentariamente 

bajo la forma de pieza arqueológica y/o paleológica y paleontológica 

aislada o inserta en contextos más amplios. (CARTA DELLA 

CONSERVAZIONE, 1987) 

 

En el cas de França la normativa està molt sectorialitzada, els criteris 

d’intervenció per part de l’Administració pública convergeixen amb la 

resta de normativa europea, però amb la característica d’aplicar un 

sistema d’inspecció molt marcat, per part de l’Administració pública. 

La Llei de 13 de desembre de 1913, sobre Monuments Històrics, 

compren “inmuebles cuya conservación presenta desde el punto de 

vista de la historia o del arte, un interés público, ha visto extenderse 

progresivamente su ámbito material, con una sistemática distinta a la 

característica del modelo italiano y español medinte adiciones a la 

misma” (LOPEZ-BRAVO, 1999:83).  

 

 

La llei 70-1219 afegeix al concepte de bé cultural material, el de valor 

d’interès públic, el qual emanarà d’un determinat bé per motius 

relacionats amb la història, l’art, la ciència o la tècnica: “Les objets 

mobiliers, soit meubles propement dits, soit inmeubles par 

destination, dont la conservation présente, au point de vue de 
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l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt públic, 

peuvent être classés par un arrêté ministériel”( Loi 70-1219 du 23 

décembre 1970 modification de la Loi du 31-12-1913, art.4) 

 

 

La Llei 95/590 de 2 de juliol de 1996 constitueix la Fundació del 

Patrimoni, persona jurídica sotmesa al dret privat, sense ànim de 

lucre, amb la finalitat de promoure el coneixement, la conservació i la 

valorització del patrimoni cultural de la nació francesa, amb el 

concurs o cooperació d’entitats públiques i privades, mitjançant 

subvencions, adquisicions, manteniment, gestió i difusió pública del 

Patrimoni Cultural (Loi 96-590 du  2 julliet 1996 relative a la 

“Fondation du patrimoine”) 

 

 

El Decret 93-124 de 29 de gener de 1993 relatiu a béns culturals 

sotmesos a determinades restriccions de circulació, en detalla una 

llista segons la tipologia, dels béns sotmesos a una especial 

protecció: 

 

 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :   
 - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines   
 - sites archéologiques  
 - collections archéologiques    

  
 2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par 

destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, 

ayant plus de 100 ans d'âge    
 

 3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3 

A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge  
 

  3 A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge 
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 4. Dessins ayant plus de 50 ans d'âge  
 

 5. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et 

leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en 

collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge  
 b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 

ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans 

d'âge    

 

6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies 

obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans 

d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie   

 

7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection 

comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) : 15000.  7. 

Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en 

collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge    

8. Incunables et manuscrits, y compris cartes géographiques, atlas, 

globes et partitions musicales, isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou 

en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge    

9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 

ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans 

d'âge  

 

10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge  

 

11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 

ans d'âge, quel que soit leur support   

 

12. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, 

de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50000.  b) Collections 

présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, 

numismatique ou philatélique  

 

13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge   
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14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de 

plus de 50 ans d'âge  N'appartenant pas à leur auteur. Y compris ceux 

(ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la 

gouache, à l'aquarelle, au pastel.  Les documents comportant des 

annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris 

sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 

dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou 

pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des 

techniques.  ( Decret 93-124 de 29 janvier 1993 relatif aux biens 

culturels soumis à certaines restrictions de circulation ) 

 

 

 

El Code du Patrimoine de 2004 descriu els béns culturals susceptibles 

d’aplicació d’aquesta Ordenança com a: 1) Els béns culturals 

classificats com a monuments històrics o arxius històrics, els 

considerats tresors nacionals per l’Estat; 2) Els béns que, sent 

propietat d’una persona pública, tinguin la classificació de 

monuments o arxius històrics i aquells béns que constin als inventaris 

dels museus de França i d’altres museus o organismes amb objectius 

patrimonials similars, arxius o fons de conservació de biblioteques; 3) 

Els béns que, amb independència de qui sigui el seu propietari, es 

conservin en edificis utilitzats per comunitats religioses i siguin 

classificats com a monuments o arxius històrics o considerats com a 

tresors nacionals per l’Estat; 4) Els béns culturals que constin a 

l’inventari de les col·leccions d’un museu de França, sent aquest 

privat i sense ànim de lucre (Code du Patrimoine, 2004). 

 

 

Pel que fa a Portugal, la Llei 13/1985 de 6 de juliol del Patrimoni 

Cultural ordena la normativa preexistent i incorpora les innovacions 

europees en el seu Títol I.Principis Fonamentals, l’art. 1 defineix el 

conjunt de tots els béns materials i immaterials, els quals tenen 
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reconegut un valor propi i hauran de ser considerats d’interès 

rellevant per al manteniment de la identitat cultural portuguesa al 

llarg del temps (Lei 13/1985 de Bases do Património Cultural, de 6 de 

julho do Património Cultural, art.1) 

 

 

L’article 2 determina el dret i el deure dels ciutadans envers la 

preservació i defensa del patrimoni cultural, sense que això afecti 

l’obligació de l’Estat i l’Administració Pública en relació a la 

conservació i valorització del Patrimoni cultural; els poders públics 

tenen també la responsabilitat de garantir la participació ciutadana en 

la preservació del patrimoni cultural i garantir també el dret dels 

ciutadans a gaudir de l’esmentat patrimoni. Alguns dels béns 

culturals estaran sota regles especials d’acord amb la seva funció 

social, sota normes específiques d’alienació i intervenció amb 

independència de la tipologia de la seva propietat. Alguns dels béns 

gaudiran de protecció legal per part del Govern.  

 

 

El Ministeri de Cultura (i d’altres Ministeris si correspon) tenen 

atribucions en relació a la investigació, estudi, protecció i difusió de 

béns culturals.  

 

 

Al Regne Unit no existeix una Constitució escrita i l’ordenament 

britànic acull drets creats jurisprudencialment (els Common Law 

Rights). El sistema de tutela del patrimoni cultural es basa en les 

anomenades National Act (lleis aprovades pel Parlament britànic). La 

legislació nacional comprèn diversa normativa, entre altres: Treasure 

Act de 1996, Ancient Monuments and Archaeological Areas Act de 

1979, Historic Buildings and Ancient Monuments de 1953, Protection 

of Wrecks Act de 1973, Museums and Galleries Act de 1992, Nationa 
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Heritage Act de 1980, Public Libraries and Museums Act de 1964, 

Human Tisue Act de 2004, Dealing in Cultural Objects Act de 3002, 

etc.(EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE,2014).  

 

 

A l’Estat Espanyol una de les primeres normatives sobre patrimoni 

cultural (Reial Decret de 14 de juliol de 1753) inclou una descripció 

basada en criteris d’antiguitat, dels béns, amb la significativa 

indicació que es tingui en compte la documentació que acompanya 

aquests béns, introduint ja la importància del catàleg en les accions 

de protecció del patrimoni cultural: “Está mandado a los Corregidores 

y Justicias del Reino remitan a Madrid y a la casa establecida de 

geografia todas las piezas de antigüedad que se hallaren, con 

expresión del sitio en que se encuentren,  como son estatuas de 

mármol, bronce y otro metal, rotas o enteras, pavimentos, mosaicos 

o , de otra especie, herramientas o instrumentos de madera, piedra o 

suela, monedas o lápidas y lo que de ellas se diga por escritos, 

tradiciones o noticias, que las dichas Justicias deben comunicar a los 

Intendentes(…)” (MARTINEZ, 1791:48).  

 

 

D’acord amb l’anomenada “Ley Moyano” de 1857, art. 161 “la 

conservación de los monumentos artísiticos del Reino será 

responsabilidad de la Real Academia de Sant Fernando”. L’any 1900 

es crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes per a, entre 

d’altres finalitats: “el fomento de las ciencias y letras, Bellas Artes, 

Archivos, Bibliotecas y Museos”. El Reial Decret Llei de 9 d’agost de 

1926 sobre protecció, conservació i millora de la riquesa artística, 

anomenat “Decreto Callejo”, va suposar una inflexió en l’evolució 

normativa espanyola en relació al patrimoni cultural, doncs va 

sistematitzar el conjunt de previsions normatives, va suposar una 
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millora conceptual i, per primera vegada, inclou la tutela del conjunt 

de béns del Tresor Artístic (GARCIA-FERNANDEZ, 2007).  

 

 

La Constitució de 1931, capítulo II. Familia, economía y cultura. art. 

45, posa sota protecció “Toda la riqueza artística e histórica del país, 

sea quien fuere su dueño, constituye un tesoro cultural de la Nación y 

estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su 

exportación y enajención y decretar las expropiaciones legales que 

estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro 

de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y 

atenderá a su perfecta consideración. El Estado protegerá también los 

lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor 

artístico o histórico” (Constitución espanyola, 1931) 

 

 

La Constitució de 1978 determina, mitjançant el seu article 46: 

 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que 

sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal  sancionará 

los atentados contra este patrimonio (CE,1978) 

 

 

L’article 46 es troba al Títol I. Dels drets i deures fonamentals. Però 

tot i això, no es tracta, segons la concepció constitucional espanyola, 

de la protecció de veritables drets fonamentals, els quals són de 

naturalesa diferent: 

 

la naturaleza de estos principios es ser auténticas normas jurídicas, 

pero normas jurídicas de carácter programático, cuyo objeto es 

orientar la actuación de los poderes públicos, y de las cuales no puede 
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deducirse ningún auténtico derecho subjetivo. Constituyen opciones 

ideológicas sobre objetivos sociales y económicos, cuya realización 

deviene en una exigencia para el Estado y, en general, para todas las 

Administraciones Públicas. Es por ello, que de estos principios no cabe 

deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de 

derechos. Por tanto, como afirma Alzaga, no deben confundirse estos 

principios rectores con los llamados derechos prestacionales, los cuales 

sí pueden incluirse en la órbita del Status positivo del que 

hablara  Jellinek (MORET, 2011) 

 

 

És a dir, en aquest cas la protecció constitucional del patrimoni 

cultural a l’Estat espanyol necessita el corresponent desenvolupament 

legislatiu per tal d’aplicar, de forma efectiva, la tutela. Malgrat tot, 

l’Administració no pot actuar de manera contrària a aquests principis 

constitucionals, les seves accions en relació a la cultura han d’estar 

regides per ells. En aquest cas l’article 46 consigna el dret penal com 

a garantia davant l’incompliment dels principis rectors, en relació a la 

protecció del patrimoni cultural.  

 

 

El destinatari del mandat de l’article 46 son els poders públics, 

independentment de la titularitat dels béns culturals. El concepte de 

patrimoni immaterial també queda inclòs en l’àmbit de protecció 

d’aquest article en el seu vessant de diversitat cultural: “los 

conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante 

de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos 

materiales, sociales o espirituales”, en relació a l’aplicació de mesures 

per a l’estudi i documentació d’aquests béns culturals i, malgrat que 

no s’apliquin directament les tècniques ordinàries de protecció dels 

béns culturals, la transposició de béns culturals immaterials sobre 

suports materials els converteix, en certa mesura, en béns materials 

als quals sí se’ls pot aplicar el mateix tipus de protecció que als béns 
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culturals materials, tot i que poden haver-hi diferències significatives 

en qüestions com el tractament de la titularitat 

 

 

Los bienes-cosa típicos del patrimonio material, dada su singularidad, 

han podido se protegidos sobre la base del paradigma tradicional de la 

contraposición entre los intereses individuales (del autor, del 

propietario de la cosa) y los intereses generales (a cuyo servicio se 

pone la Administración). Pero los bienes del patrimonio inmaterial, 

como bienes difusos que son, apelan inevitablemente a una titularidad 

asimismo difusa, grupal o colectiva (VAQUER,2005:98). 

 

 

En relació al patrimoni immaterial Vaquer esquematitza les mesures 

de protecció : 

 

1. Identificació o inventari: descripció dels béns i els valors a 

protegir, de la seva manifestació o formes d’expressió, dels seus 

elements i connexions sistemàtiques 

2. Tècniques de protecció en la seva manifestació sobre suport físic: 

catalogació, conservació, potestats administratives de foment, 

inspecció etc. 

3. Documentació i fixació en suport físic 

4. Promoció i accés públic: estudi, foment de la seva execució, accés 

al patrimoni i transmissió (VAQUER, 2005:98) 

 

La figura següent mostra com les accions sobre el patrimoni cultural 

immaterial com són la seva identificació i la seva protecció, 

produeixen efectes amb beneficis socials com és la producció de 

documentació i la difusió i accés a l'esmentat patrimoni (fig.15) 
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Fig. 15. L’inventari i les repercussions sobre el patrimoni cultural (elaboració 

pròpia) 

 

 

La normativa espanyola en matèria de protecció inclou les accions 

necessàries per a garantir la conservació del patrimoni cultural i 

també les accions necessàries per a l’enriquiment de l’esmentat 

patrimoni. Veiem, doncs, que les obligacions dels poders públics no 

són només passives o de protecció sinó també actives. En aquest 

sentit ha tingut lloc un progrés significatiu en el concepte de 

protecció, ja que aquest inclou la responsabilitat dels poders públics 

en la promoció, foment i cooperació per a la conservació del 

patrimoni cultural. 

 

 

L’article 148 de la Constitució espanyola estableix diferents àmbits 

específics que podran ser assumits per les Autonomies, en el 

desenvolupament de les competències. Però, donada la consideració 

de la cultura com a deure i atribució essencial, la doctrina considera 

en aquest cas, que més aviat es tracta de concurrència de 

competències i no tant de repartiment competencial. 
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1.Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 

siguientes materias:(…) 

14. La artesanía 

15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la 

Comunidad Autónoma 

16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma 

17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la 

enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 

 

 

Pel que respecta a la Llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimoni 

Històric Espanyol i el Reial Decret 111/1986 de 10 de gener, 

modificat pel Reial Decret 64/1994 de 21 de gener, en el seu article 

1. consigna com a patrimoni històric espanyol a protegir: “los 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 

También forman parte del mismo el patrimono documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 

sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 

histórico o antropológico”; l’obligació d’inventariar els béns o la 

declaració de bé d’interès nacional, són alguns dels instruments de 

protecció presents al marc legislatiu espanyol; d'acord amb aquesta 

llei la protecció no té lloc només mitjançant la prohibició sinó també 

amb disposicions de foment de la conservació.  

 

 

Segons la Ley de Fundacions e incentivos fiscales a la participación 

privada en actividades de interés general, de 1994 “El patrimonio 

historico español es el principal testimonio de la contribución histórica 

de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa 

contemporanea”. Amb la Ley del Patrimonio Histórico Español, bé 

cultural i bé patrimonial no coincideixen estrictament, doncs aquesta 

llei enten també com a bé cultural un conjunt d’elements: es dóna 
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llavors una diferència conceptual significativa entre els conceptes que 

fa servir el Codi Civil i els que fa servir la Llei de Patrimoni, per 

exemple amb les zones arqueològiques o les col·leccions 

bibliogràfiques. Un altre exemple definitori és la no identificació 

absoluta entre el bé cultural i la cosa material “aunque la ley somete 

a tutela el soporte, su finalidad última es proteger el bien cultural –

inmaterial- que incorpora” (VAQUER, 2005:95) i és per això que té 

lloc la situació de protecció d’una pluralitat d’exemplars idèntics. 

 

 

A partir de mitjans del segle XX en relació a la protecció del patrimoni 

cultural els tractats internacionals van adquirint més pes dins una 

evolució cap a la internacionalització dels principis rectors i la 

normativa.  

 

 

Quan es caracteritza el patrimoni cultural com a valor universal i com 

a dret de les persones, es consolida la idea que els béns culturals no 

són intercanviables ni substituïbles i els drets i deures que generen 

depassen el caràcter local, nacional o estatal, a favor de l’àmbit 

internacional. D’altra banda les accions primordials envers el 

patrimoni cultural, de protecció i accés al mateix, comprometen un 

subjecte actiu col·lectiu. 

 

 

Pluralismo jurídico y transnacionalidad. En este nuevo paradigma, 

todos los ámbitos de la legislación nacional están sujetos a la 

influencia internacional (ya sea a través de otros Estado nacionales y 

organizaciones internacionales), los sistemas multilaterales, e incluso 

las opiniones públicas transnacionales, estructuradas a través de los 

movimientos sociales, las ONG etc. Este es el caso de los derechos 

humanos, en el que la praxis actual de interpretación y aplicación se 
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mueve en una densa red de legisladores nacionales, organizaciones 

internacionales, tribunales nacionales e internacionales, opiniones 

públicas, ONG locales e internacionales etc (ARJONA, 2010:82) 

 

 

Els principis de protecció del patrimoni cultural emanen, 

especialment, dels organismes internacionals reconeguts. Un exemple 

d’això són els acords suscrits en tractats històrics com el de Versalles, 

signat l’any 1919, sobre protecció de béns culturals i devolució dels 

mateixos; “numerosos ejemplos que lo prueban como es la fundación 

de la UNESCO, los diversos tratados internacionales de protección con 

las nuevas concepciones ius-internacionalistas sobre esta clase de 

bienes” (GARCIA-FERNANDEZ,1995:381). 

 

 

Els instruments per a la protecció del patrimoni cultural de la 

UNESCO comprenen diferents tipologies:  

 

a) Tractat: és un acord escrit entre Estats fet a l’empara del dret 

internacional, ja sigui un instrument únic, siguin dos o més 

instruments connexos, amb independència de la denominació 

particular (Convenció de Viena 1969) 

b) Acord: Segons la Convenció de Viena de 1969 els acords 

internacionals són Tractats amb característiques especials, 

també els que no es plasmen per escrit. També poden ser 

documents de tipologia administrativa o tècnica sense el 

requisit de ratificació 

c) Carta: Instruments amb un valor formal alt. Carta Magna de 

1215 es pren com al seu origen. Carta de las Naciones Unidas 

de 1945 n’és un exemple. 

d) Conveni: Sinònim de Tractat, segons l’art. 38 de l’Estatut de la 

Cort Internacional són font de dret juntament amb les normes 
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consuetudinàries internacionals i els principis generals del dret. 

S’utilitza sobretot per tractats multilaterals amb el suport 

d’algun organisme internacional 

e) Declaració: Són exposicions d’intencions que poden tenir 

carècter vinculant o no, és vinculant, per exemple, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. 

Poden ser un tractat, poden ser un acord informal, poden ser 

declaracions unilaterals vinculants 

f) Protocol: Són menys formals que un tractat o conveni, entre 

d’altres el protocol facultatiu estableix drets i obligacions 

addicionals a un tractat; el protocol d’esmena modifica un o 

més tractats anteriors. 

 

Recomanacions: 

Recomanació que defineix els Principis Internacionals que 

s’haurien d’aplicar a les Excavacions Arqueològiques (05-12-

1956) 

Recomanació sobre els mitjans més eficaços per a fer els museus 

accessibles a tothom (14-12-1960) 

Recomanació sobre les mesures per a prohibir i impedir 

l’exportació, importació i transferència de propietat il·lícites de 

Béns Culturals (19-1 vb1-1964) 

Recomanació sobre la conservació dels béns culturals que 

l’execució d’obres públiques o privades pugui posar en perill (19-

11-1968) 

Recomanació sobre la protecció, en l’àmbit nacional, del 

patrimoni cultural i natural (16-11-1972) 

Recomanació relativa a la salvaguarda dels conjunts històrics o 

tradicionals i la seva funció en la vida contemporània (26-11-

1976) 

Recomanació relativa a la participació i la contribució de les 

masses populars en la vida cultural (26-11-1976) 
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Recomanació sobre l’intercanvi internacional de Béns Culturals 

(26-11-1976) 

Recomanació sobre la protecció dels béns culturals mobles (28-

11-1978) 

Recomanació per a la salvaguarda i la conservació de les imatges 

en moviment (27-10-1980) 

Recomanació relativa a la condició de l’artista (27-10-1980) 

Recomanació sobre la salvaguarda de la cultura tradicional i 

popular (15-11-1989) 

Recomanació sobre el paisatge urbà històric (10-11-2011) 

 

Declaracions: 

Declaració dels Principis de la Cooperació Cultural Internacional 

(04-10-1966) 

Declaració sobre els Principis rectors de l’ús de les transmissions 

per satèl·lit per a la lliure circulació de la informació, la difusió de 

l’educació i la intensificació dels intercanvis culturals (15-11-

1972) 

Declaració sobre les responsabilitats de les generacions actuals 

amb les generacions futures (12-11-1997) 

Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural 

(02-11-2001) 

Carta sobre la preservació del patrimoni digital (15-10-2003) 

Declaració de la UNESCO relativa a la destrucció intencional del 

patrimoni cultural (17-10-2003) 

 

Convenis: 

Conveni Universal sobre Drets d’Autor (Ginebra 1952, 1971) 

Conveni per a la protecció dels béns culturals en cas de conflicte 

armat i Reglament per a l’aplicació del Conveni (La Haia 1954, 

1999) 

Conveni sobre les mesures que s’han d’adoptar per a prohibir i 
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impedir la importació, exportació i transferència de propietats 

il·lícites de béns (París, 1970) 

Conveni per a la protecció del patrimoni mundial cultural i 

natural (París, 1972) 

Conveni per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Subaquàtic 

(París, 2001) 

Conveni para la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 

(París, 2003) 

Conveni sobre la protecció i promoció de la diversitat de les 

expressions culturals (París, 2005) 

 

 

El Conveni de la Haya de 1954 per a la protecció de béns culturals en 

cas de conflicte armat (UNESCO,1954) utilitza per primera vegada el 

concepte de bé cultural en un context jurídic internacional. El Conveni 

sobre el tràfic il·lícit de béns culturals de l’any 1970 (UNESCO,1970) 

també fa servir el mateix concepte en anglès “cultural property” en el 

document original, i també el segon protocol del Conveni de la Haia 

del 1954, de 26 de març de 1999.  

 

 

Al Conveni Unidroit de 24 de juny de 1995 (UNIDROIT,1995) s’utilitza 

el concepte “cultural objects”. La UNESCO fa servir el concepte de 

patrimoni cultural en el document relatiu al Conveni sobre la 

protecció del patrimoni mundial i natural de 1972. UNESCO també 

s’utilitza aquest concepte en la redacció del Conveni per a la protecció 

del patrimoni cultural subaquàtic l’any 2001 (UNESCO-Patrimonio 

subacuático, 2001), al Conveni per a la Salvaguarda del patrimoni 

cultural immaterial (UNESCO,2003) i la Declaració en relació a la 

destrucció intencional del patrimoni cultural de 2003 (UNESCO-

Destrucción patrimonio cultural, 2003). 
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Pel que fa a la diversa normativa europea en matèria de protecció del 

patrimoni cultural veurem com s’ha anat passant d’un paper 

merament complementari i subsidiari de les polítiques pròpies dels 

Estats membre, a jugar un rol de referència i elaborar polítiques 

culturals pròpiament europees amb una forta relació amb la protecció 

de la diversitat cultural. 

 

 

En el àmbito comunitario, la cultura no formó parte de las 

competencias de la Comunidad Europea antes de 1992, pero con la 

entrada en vigor del mercado único en 1993 se planteaba una serie de 

problemas que obligaron a la Comunidad a intervenir en materia 

cultural. Esta intervención se vió consolidada en el Tratado de 

Maastrich (…) (ALVAREZ-JIMENEZ, 2010:14) 

 

 

Els diferents instruments de protecció del patrimoni cultural de la 

Unió Europea són: 

 

- Tractats: Tractat de Funcionament de la Unió Europea i Tractat de 

la Unió Europea: són els tractats sobre els quals es fonamenta la 

Unió. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea  determina els 

àmbits, la delimitació i les condicions d’exercici de les seves 

competències.  

- Reglaments: acte legislatiu vinculant, directament aplicable a tots 

els Estats membres de la UE, obligatori en tots els seus elements. És 

vinculant per a institucions, Estats membres i particulars. Els drets i 

obligacions que atribueix no necessiten mesures d’incorporació al dret 

nacional. Els particulars els poder fer servir com a referència en les 

seves relacions amb particulars, amb els Estats membres o les 

autoritats europees. 
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- Directives: acte legislatiu mitjançant el qual s’estableix un objectiu 

que tots els països de la UE han de complir, però cada país decideix 

com fer-ho (harmonització de les legislacions nacionals). S’aprova per 

les institucions europees i es transposa a les legislacions nacionals. 

Obligatòries i vinculants (no es poden aplicar de forma incompleta, 

selectiva o  parcial). 

- Decisions: acte jurídic vinculant (per a un Estat de la UE o una 

empresa) directament aplicable. És un acte obligatori amb un àmbit 

d’aplicació general o dirigit a un destinatari concret.  No es poden 

aplicar de maner incompleta, selectiva o parcial).  

- Recomanacions: no és vinculant, suggereix una línia d’actuació 

sense obligacions legals.. 

- Dictàmens: és un instrument mitjançant el qual les institucions fan 

una declaració de manera no vinculant. Els poden emetre les 

principals institucions de la UE. 

 

 

Els fonaments jurídics en l’àmbit de la cultura, de la Unió Europea es 

basen en l’article 167 del Tractat de Funcionament de la Unió Europa 

(antic art. 151 del TCE):  

 

1. La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados 

miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, 

poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. 

2. La acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados 

miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de 

éstos en los siguientes ámbitos: 

- la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de 

los pueblos europeos, 

- la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia 

europea, 

los intercambios culturales no comerciales, 

- la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual. 
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3. La Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los 

terceros países y con las organizaciones internacionales competentes 

en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa. 

4. La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación 

en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a 

fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas. 

5. Para contribuir a la consecución de los objetivos del presente 

artículo: 

el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario y previa consulta al Comité de las Regiones, 

adoptarán medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de 

las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, el 

Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, recomendaciones 

(Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art.167) 

 

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea, títol I. Categories i 

àmbits de competències de la Unió. Art. 6 diu: “La Unión dispondrá 

de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, 

coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los 

ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea: (…) la 

cultura (…)”(Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art.6) 

 

 

El Tractat de la Unió Europea refereix l’existència d’una “herencia 

cultural, religiosa y humanista de Europa” (preàmbul), mentre que 

l’art. 3 presenta com a objectiu prioritari la “conservación y el 

desarrollo del patrimonio cultural europeo”. Aquest Tractat aporta el 

fet que en temes culturals “el Consejo decidirá en lo sucesivo por 

mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad, (…) No obstante, 

como todavía no se puede realizar una armonización de la legislación 

nacional principalmente a las decisiones relativas al formato y el 

alcance de los programas de financiación” (NOGUEIRA I 

PRUTSCH,2014). 
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Per últim la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en 

l’art. 13, recull que “las artes y la investigación científica son libres” i 

a l’art. 22 “la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y 

lingüística” (Carta de los derechos fundamentales de la Unión 

Europea, 2000, art.22). 

 

 

Les accions de la Unió Europea complementaven les dels Estats 

membres, els quals mantenien les seves competències en ordre a les 

polítiques culturals, mantenint-se així el principi de subsidiarietat 

(art. 5 del Tractat de la Unió Europea). D’acord amb l’article 128 del 

Tractat de la Comunitat Europea es van posar en marxa el programa 

Caleidoscopi (de foment de les activitats artístiques i culturals), el 

Programa Ariadna (en relació als llibres i la lectura) i el Programa 

Rafael (per al patrimoni cultural), fusionats tots tres programes a 

partir de l’any 2000 en un programa únic de Cultura.  

 

 

L’any 1993 s’aprova la Directiva 93/7/CEE del Consell d’Europa, de 

15 de març, relativa a la restitució de béns culturals que hagin sortit 

de forma il·legal del territori d’un Estat membre, relacionada amb el 

Conveni de la UNESCO de 1970 sobre els mitjans per a prohibir la 

importació, exportació i transferència il·lícita de la propietat dels béns 

culturals. En aquesta Directiva apareix el concepte de patrimoni 

nacional, al preàmbul “considerando que, en virtud y dentro de los 

límites del artículo 36 del Tratado, los Estados miembros conservarán 

después de 1992 el derecho de definir sus patrimonios nacionales 

(…)” juntament amb el concepte de col·leccions públiques.  

 

 

Aquesta Directiva defineix els béns a protegir, i també inclou una 

llista on enumera les tipologies susceptibles de protecció.  
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L’article 1.1.defineix:  

 

un bien que esté clasificado, antes o después de haber salido de forma 

ilegal del territorio de un Estado miembro, como “patrimonio artístico, 

histórico, o arqueológico nacional” con arreglo a la legislación o a 

procedimientos administrativos nacionales en el marco del artículo 36 

del Tratado, y pertenezca a una de las categorías que figuran en el 

Anexo o, aunque no pertenezca a una de esas categorías, forme parte 

de: colecciones públicas que figuren en los inventarios de museos, 

archivos y fondos de conservación de bibliotecas. A efectos de la 

aplicación de la presente Directiva, se entenderá por « colecciones 

públicas » aquellas colecciones que son propiedad de un Estado 

miembro, de una autoridad local o regional dentro de un Estado 

miembro o de un organismo situado en el territorio de un Estado 

miembro que se defina como público según la legislación de dicho 

Estado miembro, y que pertenezca o esté financiado de forma 

significativa por dicho Estado miembro o por una autoridad local o 

regional, inventarios de instituciones eclesiásticas; 

(DIRECTIVA 93/7/CE) 

 

 

L’Annex de l’esmentada Directiva 93/7/CEE del Consell d’Europa, de 

15 de març enumera les tipologies de béns protegits: 

 

 

“bienes que formen parte del patrimonio nacional con arreglo al 

articulo 36 del Tratado”, y 1. Objetos arqueológicos, de más de 100 

años de antiguedad, procedentes de: 

- excavaciones y descubrimientos terrestres y subacuáticos, 

- emplazamientos arqueológicos, 

- colecciones arqueológicas. 

2. Elementos de más de 100 años de antiguedad que formen parte de 

monumentos artísticos, históricos o religiosos y procedan de la 

desmembración de los mismos. 
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3. Cuadros y pinturas hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo 

de soporte y con cualquier material . 

4. Mosaicos, distintos de los incluidos en la categoría 1 o en la 

categoría 2, y dibujos hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo 

de soporte y con cualquier material. 

5. Grabados, estampas, serigrafías y litografías originales y las 

matrices respectivas, así como los carteles originales. 

6. Obras originales de estatuaria o de escultura y copias obtenidas por 

el mismo procedimiento que el original, distintas de las incluidas en la 

categoría 1. 

7. Fotografías, películas y sus negativos respectivos. 

8. Incunables y manuscritos, incluidos los mapas geográficos y las 

partituras musicales, sueltos o en colecciones. 

9. Libros de más de 100 años de antigüedad, sueltos o en colecciones. 

10. Mapas impresos de más de 200 años de antigüedad. 

11. Archivos de todo tipo, cualquiera que sea su soporte, que incluyan 

elementos de más de 50 años de antigüedad. 

12. a) Colecciones y especímenes procedentes de colecciones de 

zoología, botánica, mineralogía o anatomía. 

b) Colecciones que tengan interés histórico, paleontológico, etnográfico 

o numismático. 

13. Medios de transporte de más de 75 años de antigüedad. 

14. Otras antigüedades de más de 50 años de antigüedad no 

comprendidas en las categorías A 1 a A 13. 

(DIRECTIVA 93/7/CE) 

 

 

D’altra banda les Conclusions del Consell i dels representants dels 

Governs dels Estats membres, de 16 de desembre de 2008, sobre la 

promoció de la diversitat cultural i el diàleg intercultural en les 

relacions exteriors de la Unió Europea i els seus Estats membres 

recull que en el desenvolupament de les relacions exteriors de la Unió 

Europea, s’haurà de tenir en compte l’especificitat de les activitats, 

béns i serveis culturals en la seva doble naturalesa econòmica i 
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cultural. També recull que s’haurà de reforçar la protecció, 

conservació i valorització del patrimoni cultural, material i immaterial, 

especificant la vigència del Conveni UNESCO de 1970 contra el tràfic 

il·lícit de béns culturals (UNESCO,1970) particularment els que han 

estat adquirits de forma il·lícita mitjançant excavacions il·legals o 

saqueig de monuments. Inclou en el patrimoni a protegir els béns i 

serveis culturals i les expressions culturals, incloses les indústries 

culturals i la creació contemporània.  

 

 

El Reglament del Consell, relatiu a l’exportació de béns culturals 

especifica en un Annex les categories de béns a protegir, utilitzant 

l’expressió “béns amb categoria de patrimoni nacional” art. 2.2. “(…) 

la autorización de exportación podrá denegarse, a efectos del 

presente Reglamento, cuando los bienes culturales de que se trate 

estén amparados por una legislación protectora del patrimonio 

nacional de valor artístico, histórico o arqueológico en dicho Estado 

miembro”;  art. 2.4. “(…) la exportación directa desde el territorio 

aduanero de la Comunidad de bienes con rango de patrimonio 

nacional que posean un valor artístico, histórico o arqueológico y que 

no constituyan bienes culturales en virtud del presente Reglamento 

estará sometida a la legislación nacional del Estado miembro 

exportador”; (Reglamento (CE) 116/2009 del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales) 

 

 

La Decisió del Parlament Europeu i el Consell, de 2011, per la qual 

s’estableix una acció de la Unió Europea en relació al Segell de 

Patrimoni Europeu parla bàsicament de promocionar el patrimoni 

cultural i augmentar la seva dimensió europea, però no podem obviar 

que aquesta acció té un vessant protector del patrimoni cultural, 

paral·lel a la Llista del Patrimoni Mundial i la Llista representativa del 
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Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, ambdues de la 

UNESCO. El patrimoni a protegir és en aquest cas anomenat “sitios”: 

 

Art. 2. Definiciones. A efectos de la presente Decisión, se entenderá 

por: 

1) “sitios”: los monumentos, sitios naturales, subacuáticos, 

arqueológicos, industriales o urbanos, paisajes culturales y lugares de 

memoria, así como los bienes y objetos culturales y el patrimonio 

inmaterial, asociados a un lugar, incluido el patrimonio 

contemporáneo: 

2) “sitio transnacional”:  

 a) varios sitios ubicados en diferentes Estados miembros y centrados 

en una temátia específica con el fin de presentr una solicitud conjunta  

b) un sitio ubicado en el territorio de al menos dos Estados miembros 

3) “sitio temático nacional”: varios sitios ubicados en un mismo Estado 

miembro y centrados un una temática específica con el fin de 

presentar una solicitud conjunta.(Decisión 1194/2011/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por 

la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al Sello de 

Patrimonio Europeo) 

 

 

La Recomanació de la Comissió de l’any 2011, sobre digitalització i 

accessibilitat en línia, del material cultural i la conservació digital 

aplica la digitalització i la Xarxa com a acció protectora del patrimoni 

cultural: 

 

 (…) La digitalización y la conservación de la memoria cultural de 

Europa, que incluye publicaciones impresas (libros, revistas y 

periódicos), fotografías, piezas de museo, documentos de archivo, 

material audiovisual y de audio, monumentos y yacimientos 

arqueológicos (en lo sucesivo, “material cultural”)(…). 

(15) La meta global de 30 millones de objetos de aquí a 2015 se 

ajusta al plan estratégico de Europeana y representa un punto de 
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partida para tener digitalizada la totalidad del patrimonio cultural 

europeo de aquí a 2015.( Recomendación de la Comisión 

2011/711/UE, , de 27 de octubre de 2011, sobre digitalización y 

accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital.) 

 

 

El Reglament del Parlament europeu i del Consell, de 2012, pel què 

s’estableix el Programa Europa Creativa (2014-2020) té com a 

objectius la salvaguarda, desenvolupament i promoció de la diversitat 

cultural i lingüística europea i promoure el patrimoni cultural 

d’Europa. 

 

 

Art. 2. Definiciones. A efectos del presente Reglamento, se entenderá 

por: 

1)   «sectores cultural y creativo»: todos los sectores cuyas 

actividades se basan en valores culturales o expresiones artísticas y 

otras expresiones creativas, independientemente de que dichas 

actividades estén orientadas al mercado o no y del tipo de estructura 

que las lleve a cabo y sin tener en cuenta el modo de financiación de 

dicha estructura. Entre estas actividades se cuentan el desarrollo, la 

creación, la producción, la difusión y la conservación de los bienes y 

servicios que encarnan expresiones culturales, artísticas u otras 

expresiones creativas, así como otras tareas afines, como la educación 

o la gestión; los sectores cultural y creativo incluyen, entre otros: la 

arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los museos, la artesanía 

artística, los audiovisuales (incluyendo el cine, la televisión, los 

videojuegos y los multimedia), el patrimonio cultural material e 

inmaterial, el diseño, los festivales, la música, la literatura, las artes 

escénicas, la edición, la radio y las artes visuales; 

Art. 3. Objetivos generales. a) salvaguardar, desarrollar y promover la 

diversidad cultural y lingüística europea y promover el patrimonio 

cultural europeo;  
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Art. 4. Objetivos específicos. b) promover la circulación transnacional 

de las obras culturales y creativas (…) 

(Reglamento (UE) 1295/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, 

de 11 de diciembre de 2012, por el que se establece el Programa 

Europa Creativa) 

 

 

L’Agenda Europea para la Cultura es desenvolupa en compliment dels 

acords internacionals com la Convenció de les Nacions Unides sobre 

la protecció  i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, 

i de programes propis com Estrategia 2020 de crecimiento y 

ocupación. L’Agenda Europea para la Cultura desenvolupa els 

següents actes:  

 

- Comunicació sobre una Agenda Europea per a la Cultura 

- Resolució sobre una Agenda Europea per a la Cultura 

- Pla de treball de la Comissió en matèria de Cultura (2015-2018) 

- Informe sobre la aplicació de la Agenda Europea per a la 

Cultura 

- Document de treball de la Comissió, adjunt a l’informe 

d’aplicació 

(COMISSIÓ EUROPEA-EUROPE 2020) 

 

 

L’acció de la Comissió Europea, en relació a les polítiques culturals, és 

complementària de les polítiques estatals de cada Estat membre de la 

Unió Europea. Implica aquells aspectes comuns al conjunt d’Estats 

membres com poden ser la implantació i desenvolupament de la 

cultura digital o l’impuls del potencial innovador del sector cultural. 

Altres objectius més concrets de la Comissió en matèria cultural són 

el respecte i desenvolupament de la diversitat cultural, la protecció 

del patrimoni cultural, l’afavoriment de la mobilitat professional i 
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agents implicats en la cultura i l’afavoriment de connexions entre 

indústries culturals i creació d’ocupació de la Unió Europea.  

 

 

El Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) (Conclusiones 

del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo 

en materia de cultura (2015-2018)), es proposa quatre àmbits de 

treball, que es complementen amb actuacions concretes. Els àmbits 

són: c) cultura accessible i integradora, b) patrimoni cultural, c) la 

cultura en relació a l’economia creativa i la innovació, c) promoció de 

la diversitat cultural, paper de la cultura en les relacions exteriors i 

mobilitat.  

 

 

Altres programes europeus en l’àmbit de la cultura són: Capitals 

Europees de la Cultura (Decisió del parlament Europeu i del Consell 

1622/2006/CE, en revisió abril 2014); Premis; Mobilitat dels 

professionals; Europa Creativa (programa cultural de la UE 2014-

2020). 

 

 

El paper del Parlament ha estat reforçat pel Tractat de Lisboa en les 

seves competències (NOGUEIRA i PRUTSCH,2014). El Parlament 

Europeu ha elaborat resolucions a favor d’un increment dels recursos 

pressupostaris per al sector de la cultura, a favor de la situació dels 

professionals del sector  i a favor de la posada en valor del patrimoni 

europeu. Els anys 2013 i 2014 el Parlament va adoptar la Resolució 

del Parlament Europeu, de 12 de setembre de 2013, sobre el foment 

dels sectors europeus de la cultura i la creació com a fonts de 

creixement econòmic i d’ocupació (2021/2302 (INI)) i la Directiva 

2014/60/UE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 
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2014, para la restituciónde bienes culturales que hayan salido de 

forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se 

modifica el Reglamento (UE) n.1024/2012 (refundició). 

 

 

Entre els diferents àmbits que acull el desenvolupament de la política 

cultural de la UE, cooperació cultural, programes i iniciatives, una 

part té relació amb el patrimoni cultural: “Un droit au patrimoine est 

avant tout une responsabilité: de chacun pour l’encourager et 

l’apprécier, des acteurs culturels de le faire vivre, mais aussi souvent, 

la mise effective sous tutelle de biens comme étant ceux de l’État ou 

de la Région ou encore d’autres administrations qui doivent en 

assurer la subsistance” (CHABAUD,2003). 

 

 

La Unió Europea atorga, doncs, un valor essencial a la protecció del 

patrimoni cultural per part de les Institucions, que asseguri la seva 

pervivència, en el marc del dret al patrimoni cultural europeu, definit 

com a comú i divers, en relació a la mateixa construcció europea i la 

identitat de la seva ciutadania, establint una relació directa entre 

patrimoni cultural i progrés social. 

 

 

El “Curs de Protecció del Patrimoni Cultural”, realitzat a Tàrrega el 10 

de març de 2006, organitzat per la Direcció General de Patrimoni 

Cultural i adreçat als professionals de Museus així com, especialment 

als diferents cossos de seguretat va subratllar en una de les 

ponències: 

 

Per aconseguir l’efectivitat de mesures urbanístiques de protecció de 

monuments, edificis, jardins, paisatges o bens culturals, les 

administracions competents han d’incloure en un catàleg els béns que 
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calgui protegir. Els catàlegs juntament amb les normes específiques, i 

d’acord amb les categories establertes per la legislació sectorial 

aplicable són part integrant de la documentació imperativa  

(CASTELLS, 2007). 

 

D’altra banda s’han fet paleses les noves possibilitats d’actuació en 

cas d’emergència gràcies a les característiques que atorga internet a 

la transmissió i accés a la informació: el valor que entenem que té la 

documentació/catalogació en línia dels béns culturals, en el cas de 

conflicte social, bèl·lic o d’agressió o robatori de patrimoni fa que 

formi part també de la nostra recerca com a problema d’estudi: 

volem esmentar com a casos rellevants l’actual situació al nord 

d’Àfrica, per una banda i les iniciatives que ha impulsat d’antuvi 

d’UNESCO en relació a situacions de conflicte bèl·lic, i el projecte 

Objecte ID, per a la lluita per a la protecció dels bens patrimonials. 

En el "7ht Meeting of the Interpol Expert Group (IEG) on Stolen 

Cultural Property" que tingué lloc a Lió, França, el 23 i 24 de febrer 

de 2010, els experts reunits van reconèixer “the crucial lack of 

appropriate documentation and inventories of cultural property in 

many countries and the resulting need for continuous taining, ask 

UNESCO, ICOM and INTERPOL to develop online availability of the 

Object ID form and a training course using and e-learning modeule, 

and invite member countries to promote the use of Object ID on a 

national level”. (MANACORDA,2011,431) 

 

L’Objecte ID és un estàndard internacional que descriu béns artístics i 

culturals. S’ha desenvolupat amb la col·laboració de museus, 

galeristes, organitzacions culturals, empreses de taxació, 

asseguradores i institucions policials i de duanes. Davant el comerç 

il·legal d’art, la documentació de l’objecte és una de les millors eines 
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per a aconseguir la seva recuperació, aquesta documentació ha de 

descriure l’objecte de manera adient i sistemàtica per tal de ser útil a 

la seva finalitat. L’Objecte ID compta amb un lloc web dins el portal 

d’ICOM  

UNESCO encourages Member States to establish a national inventory 

system of cultural goods, by using, for instance, the Object 

Identification (Object ID) standard. It does represent the first and 

primordial stage, as without any specific inventory, stolen cultural 

goods' property may not be proved. (ICOM,2015) 

 

La primera mesura presa per a aconseguir el consens necessari va 

ser identificar i comparar els sistemes de documentació i 

d’informació. Amb aquest objectiu, es van dur a terme una sèrie 

d'entrevistes i qüestionaris en l’àmbit internacional. Es van rebre més 

de 1.000 respostes de 84 països.  

 

L’informe Protecting Cultural Objects Through International 

Documentation Standards: A Preliminary Survey(THORNES,1999) 

indica que realment existia un ampli consens sobre moltes categories 

d'informació. L’estàndard resultant és la llista de l’Object ID. 

 

La llista de l’Object ID s’ha traduït a l'àrab, xinès, francès, rus 

i espanyol. Entre els participants en la promoció i l'ús de l’Objecte ID 

hi ha: J. Paul Getty Trust, UNESCO, ICOM, Interpol, Federal Bureau 

of Investigation National, Stolen Art Theft Program, U.S. State 

Department International Cultural, Property Protection, Italian 

Carabinieri, London Metropolitan Police Art and Antiques, Unit, World 

Customs Organization, AXA Nordstern Art Insurance, 

CulturalHeritage.cc Foundation, Kit - Royal Tropical Institute, CINOA, 
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Trace, Swift Find, Stop-rob.com, Association of Art and Antiques 

Dealers, Appraisers Association of America, Ciram, Leon Eeckman Art 

Insurance  

 

 

Fig.16. web Object ID, disponible a: archives.icom.museum,  

<http://archives.icom.museum/objectid/>, [darrer accés: 15 juliol 2014] 

 

La descripció d’obres d’art i antiguitats segons l’Object ID comprèn 

aquests apartats: Generalitats; Categories d'informació; Tipus 

d'objecte; Materials i tècniques; Mesures; Inscripcions i marques; 

Característiques distintives; Títol; Tema; Data o període; Creador; 

Descripció; Categories addicionals recomanades; Nombre d'inventari; 

Documents relacionats; Lloc d'origen / descobriment; Objectes 

relacionats; Data de documentació.  

 

Object ID is an international standard for the minimum information 

needed to identify art, antiques, and antiquities, developed through 
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the collaboration of the museum community, police and customs 

agencies, the art trade, the insurance industry, and appraisers of art 

and antiques. The standard is best defined in terms of its several 

uses: as a checklist of the information required to identify stolen or 

missing objects; as a documentation standard that establishes the 

minimum level of information needed to identify an object;  as a key 

building block in the development of information networks that will 

allow organizations around the world to exchange descriptions of 

objects rapidly;  as a key component in any training program that 

teaches the documentation of art, antiques, and antiquities(THORNES, 

1999) 

 

L’Objecte ID no substitueix els inventaris. Aquest comporten criteris 

més científics i millor coneixement de l'objecte. L'Objecte ID és una 

norma mínima d’identificació que garanteixi agilitat en la informació i 

en la reacció policial, legal i de duanes.   

 

Com a exemple del valor de catàlegs i inventaris per a la protecció 

del patrimoni cultural, entre els dies 6 i 7 de novembre de 2014 

l’Oficina de l’UNESCO a Beirut organitzà una reunió per plantejar la 

lluita contra el tràfic il·lícit de béns culturals a Síria. Van participar 

membre de la Interpol, Comando Carabinieri per a la Tutela del 

Patrimoni Cultural, funcionaris de la policia siriana, representants de 

la Direcció General d’Antiguitats i Museus i altres experts. L’objectiu 

era establir un inventari de béns culturals saquejats, amb base a 

l’estàndard Objecte ID, per ajudar a lluitar contra el tràfic il·lícit de 

béns culturals i intentar la restitució. Posteriorment s’hi van afegir 

Irak, Jordània, Líban i Turquia assessorats per experts internacionals 

de la UNESCO, Interpol, UNIDROIT i l’Oma (Organització Mundial de 

Duanes) entre altres. 
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D’altra banda, també el Ministeri d’Educació i Cultura, a l'Estat 

espanyol, prioritza l’inventari i catalogació del patrimoni cultural com 

a eines per a la seva protecció:  

 

La Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric i l'Institut 

del Patrimoni Cultural d'Espanya desenvolupen la seva activitat (…) 

Protecció del Patrimoni Cultural: Mitjançant l'establiment i 

manteniment de mecanismes legals per a la vigilància contra l'espoli i 

exportació il·lícita a Espanya, per a això s'estan millorant les eines de 

catalogació, inventari, registre i documentació de béns (MINISTERI de 

CULTURA, 2015) 

 

 

 

II.4. La documentació dels béns culturals. Definicions i 

delimitacions  

 

 

Durant l’època medieval foren les institucions religioses les custòdies, 

promotores o destinatàries de les majors col·leccions i peces 

singulars de patrimoni cultural, algunes de les quals quedaren 

reflectides en inventaris i testaments com els ja esmentats: la 

col·lecció d’inventaris medievals de l’Arxiu Històric de la ciutat de 

Barcelona, llibres d’inventaris medievals de l’Arxiu de Protocols de 

Barcelona, col·lecció d’inventaris medievals de l’Arxiu de la Catedral 

de Barcelona o els fons notarials medievals del fons de la Cúria de 

l’Arxiu Capitular de Vic. El paper de l’Església en relació al patrimoni 

cultural reapareixerà amb força durant el segle XIX, amb la 

consolidació del vessant més públic d’aquest. El 10 de juliol de 1889 

el bisbe Morgades va escriure una circular en sintonia amb les 

directrius del Vaticà: «La iglesia es esencialmente conservadora, y 
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poseedora de la verdad, tiene interés en recoger todo lo antiguo, 

segura como está que más o menos tarde, de una forma u otra, 

vendrá a confirmar alguno de sus dogmas, prácticas o enseñanzas” 

(BERLABÉ, 2005) 

 

 

A Catalunya un altre tipus de recopilacions incipients en relació a la 

documentació de béns culturals són les anomenades Guies de 

Barcelona, hereves dels Manuals de Forasters de finals del segle 

XVIII, i complement dels llibres de viatge. A finals del segle XIX es 

van publicar a Barcelona guies destinades als viatgers que visitaven 

la ciutat. La ressenya del centre històric s’acompanyava amb 

informacions sobre “los alrededores de Barcelona”. Emilio Valverde 

Álvarez, militar geògraf és un dels autors que en realitzaren, com 

també José Fiter de “l’Associació Catalanista d’Excursions 

Científiques”. 

 

 

 
Fig.17. Barcelona, Guía del Turista, 1923, Editorial Royal Lux (fotografia Torrents) 
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A Catalunya ja durant el primer terç del segle XIX es constata la 

preocupació per la conservació del patrimoni cultural tal com 

consigna F.M. Quilez al seu treball sobre col·leccionistes, col·leccions i 

museus (QUILEZ,2007) citant la referència del diari El Europeo de 21 

de desembre de l’any 1823 on es lamenta l’articulista de la pèrdua 

del pòrtic de l’església de Sant Jaume, quan el que s’hauria d’haver 

fet, segons el diari és: “cuando la mayor parte se hubiera podido 

conservar, numeradas las piedras, para volverlos ha colocar en otro 

sitio” (QUILEZ,2007:36). També refereix que va ser durant aquests 

anys que Francesc Rodriguez elabora el primer inventari exhaustiu 

dels objectes artístics existents a l’Escola Gratuïta de Disseny i Nobles 

Arts, també anomenada Escola de Llotja  

 

 

L’any 1833, ja en el context de l’anomenada Renaixença, la Junta de 

Comerç edita l’inventari de 116 obres ubicades a dues galeries de 

l’Escola de Llotja. L’any 1835 amb motiu de la situació convulsa i la 

crema de convents, la Junta de Comerç nomena una comissió per al 

trasllat i inventari de diferents béns artístics procedents de convents 

de la ciutat: 60 pintures i 2 escultures. L’inventari descriu les obres i 

informa d’autories i procedències. L’inventari inscriu com a baixes 

algunes de les obres retornades als seus propietaris el 1839. Se’n van 

fer d’altres inventaris segons els mateixos criteris: topogràfic, 

ordenació numèrica i consecutiva, consignació del títol i l’autoria i, a 

partir de l’any 1866, també es pren nota de les  mides dels objectes 

(al catàleg de l’exposició d’objectes d’art organitzada per l’Acadèmia 

de Belles Arts de Barcelona el 1866). La desamortització de 

Mendizábal 1836-1851 influí en la gestió de patrimoni artístic i motivà 

la realització d’inventaris: el 1837 la Junta confiscadora va escollir les 

millors obres entre les obres religioses confiscades i les va cedir a 

Llotja; aquestes Juntes es transformaren posteriorment en les 

Comissiones de Monumentos Històricos y Artísticos:  
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Alguns anys més tard, van crear-se a Barcelona –de la mateixa 

manera que a la resta e províncies espanyoles i depenent  totes d’una 

comissió central- la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 

(1844), unes comissions que suplantaven les juntes incautadores de 

1837, encara que ara havien de “vetllar” no només per les obres d’art, 

sinó, d’acord amb les seccions en què es dividies, pels llibres i 

documents, pintures, escultures i restes arqueològiques.(MARCH, 

2011) 

 

 

Segons F.M. Quilez (QUILEZ,2007:40) és en aquest moment que 

trobem els primers intents d’aplicar un sistema de classificació per als 

inventaris i catàlegs de les obres artístiques, assenyalant que a partir 

dels anys 1840 s’intensifica l’elaboració de catàlegs i es palesa una 

voluntat de difusió de les col·leccions, com per exemple els que 

s’elaboraren amb motiu de l’exposició retrospectiva d’obres de 

pintura, escultura i arts sumptuàries, a l’Acadèmia de Belles Arts de 

Barcelona l’any 1867 (FONTBONA et ali. 2002). D’altra banda el 

Museu Municipal de Belles Arts inicia el trasllat d’obres al Palau de 

Belles Arts el 20 de desembre de 1890, inaugurant-se com a museu 

l’any 1891, en forma d’exposició a la Sala de la Reina Regent de 

l’esmentat Palau. Com que va coincidir amb la I Exposició General de 

Belles Arts, el catàleg va ser conjunt amb 31 obres del Museu 

documentades de la següent manera: número de registre, nom i país 

de l’artista, títol, tècnica i mides.  

 

 

L’extens estudi de Garcia, Boronat, March, Sala i Trullen (GARCIA et 

al.,2008) sobre la Junta de Museus de Barcelona, assenyala com a 

punt de partida el canvi transcendental que tingué lloc a Catalunya 

amb l’inici del segle XX. Alfons XIII, rei des del 1902, nomena un nou 

govern en un intent regeneracionista; a Catalunya s’enforteixen els 

partits catalanistes i les institucions i organismes amb sentit de nació. 
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En destaquen intel·lectuals molt actius com Pompeu Fabra, Eugeni 

d’Ors, Prat de la Riba, s’organitza el Primer Congrés Universitari 

Català, la càtedra d’Història de l’Art Català, es crea l’Escola Industrial 

de Catalunya. “Els canvis d’orientació de l’ajuntament de Barcelona 

donarien fruits en fer-se ressò de la Proposició signada per un grup 

de regidors: Francesc Cambó, Josep Pella, Josep Puig i Cadafalch, 

Josep Mas i Narcís Buxó, els quals, des del Diari de Barcelona, 

donaven alternatives per solucionar la crisi dels museus i els seus 

organismes rectors” (GARCIA et al., 2008:28) 

 

 

En aquest moment a Catalunya es pot parlar de renovació 

museogràfica i museològica: hi ha un especial interès en construir 

una sistemàtica en relació a objectes i col·leccions museístiques. 

També hi ha renovació en la presentació de les peces (amb un interès 

professional en aspectes no només de visibilitat i estètica sinó també 

de conservació), i amb un nou concepte en la valoració d’aquestes 

peces. La voluntat de treballar amb una fonamentació científica en el 

camp de la museografia col·loca la Catalunya d’aquell moment a la 

mateixa alçada que països capdavanters com podien ser França. 

Aquesta nova perspectiva museogràfica té al darrere, per una banda, 

un projecte d’explicació i projecció de Catalunya cap a altres 

comunitats i, per altra, la voluntat de participar, des del món de la 

cultura, de les investigacions i procediments de l’avantguarda 

científica europea. L’Exposició d’Art Antic de 1902 s’emmarca en 

aquests plantejaments:  

 

(...) La mostra va esdevenir un reclam per la seva museografia, ja que 

l’exposició repartia el seu fons en: estils, èpoques i escoles. L’exposició 

va ser instal·lada al Palau de Belles Arts i en va ocupar la planta baixa i 

part del primer pis. Tot i que el muntatge en fou força criticat, hi havia 

innovacions, com les informacions presentades en vitrines, on es va 
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donar importància als petits objectes. El discurs museològic volia 

explicar amb obres representatives que els catalans no haviem estat 

només industrials i comerciants, sinó que també gaudiem de face 

artística i cultural. Amb aquesta exposició s’aconsegueix crear un 

procés , ja imparable de revalorització de l’art medieval, que afectarà 

la política d’adquisicions de la Junta. També donarà lloc a la projecció 

científica, atès que s’inicien nous estudis sobre l’art català. (...) 

(GARCIA et al., 2008:34) 

 

A Barcelona Puig i Cadafalch (llavors professor a Llotja) juntament 

amb els arquitectes José Goday i Antonio de Falguera col·laboren en 

l’elaboració del llibre “La arquitectura románica en Cataluña”, que es 

publicarà el 1909, aquest projecte va motivar l’organització d’un 

seminari amb alumnes, per tal de, en paraules del llavors alumne, 

Joaquim Folch i Torres;  “recopilar primero, todas las plantas y 

croquis de alzado, si era posible de los monumentos romanos 

antiguos existentes en Cataluña, que hubieran sido publicados, a fin 

de constituir un inventario fichero, cuya realización nos enseñaba a 

establecer las bases del conocimiento y clasificación de la material 

objeto de las lecciones del curso” (VIDAL, 1991:51). 

 

 

L’any 1910, la Unió d’Artistes demana a la Junta de Museus la 

publicació d’un catàleg amb les col·leccions del Museu de Belles Arts i 

la Biblioteca. L’any 1906 s’havien publicat el catàleg del Museu de 

Belles Arts i el de la secció de Teixits, Brodats i Randes. L’any 1917 

es publiquen tres catàlegs més: un d’art modern elaborat per José 

Goday i un de la secció de dibuixos de disseny tèxtil elaborat per 

Folch i Torres. (BORONAT, 1999:323). 
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La Mancomunitat impulsà la catalogació del patrimoni cultural català 

amb la finalitat del seu estudi i protecció. Al sí de l’Institut d’Estudis 

Catalans s’organitzaren l’any 1914 els serveis següents (CAMARASA, 

2007): 

 

Servei de Conservació i Catalogació de Monuments 

Servei d’Excavacions 

Servei de Conservació i Catalogació d’Arxius i Biblioteques d’Interès 

Històric 

Servei de Catalogació i Foment dels Museus Locals 

 

 

En aquest moment a Catalunya trobem els fonaments dels moderns 

paràmetres de la gestió del patrimoni cultural: metodologia científica 

en la conservació i estudi del patrimoni cultural i importància de 

millorar l’accessibilitat d’aquest patrimoni:  

 

La Biblioteca Gràfica tenia entre els seus objectius la compilació de 

llibres i revistes per formar un banc d’imatges consultables. Aquest 

servei estava obert al públic i formava part dels museus situats a 

l’Arsenal de la Ciutadella. (GARCIA et al., 2008:34-35) 

 

En les bases de la Junta de Museus, aprovades el 9 d’abril de l’any 

1907, ja hi ha referència a la investigació científica i es consigna 

especialment l’obligació de realitzar un inventari: “5a. La Junta 

formarà un inventario, en el que se anotará los objetos que adquiera 

con fondos municipales y provinciales, o de otras entidades que 

quieran conservar la propiedad de los mismos”. 
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També cal destacar que l’any 1907 l’ajuntament de Barcelona destina 

un servei de bombers a la V Exposició Internacional d’Art, adquirint-

ne, en acabar la mostra, material i aparells d’extinció. Entre el 1908 i 

el 1912 s’amplia la plantilla de personal dels museus, entre les places 

creades hi va haver la de bibliotecari de la Biblioteca dels museus, la 

qual guanyà Joaquim Folch i Torres. Aquest fet fou motiu de 

l’elaboració i defensa d’una memòria, per part de Folch i Torres, la 

qual reflecteix la seva concepció en relació al patrimoni cultural i 

documental: volia que la gestió de la bilbioteca pogués “convertir lo 

que avuy es un aplech de llibres solsament, en un instrumental actiu, 

que vagi a les gents, en comptes d’esperar passivament que les 

gents vagin a ella” (GARCIA,:507). L’organitzaria segons el sistema 

DEWEY, i la dividiria en una secció escrita (llibres, revistes d’art i 

arqueologia) i una secció gràfica, amb els gravats i dibuixos que no 

s’exposessin al Museu, entre d’altres la col·lecció Caselles ; també 

fotografies, gravats i clixés fotogràfics. Folch i Torres s’inspira en 

biblioteques i museus europeus internacionals i vol aplicar la idea de 

deixar el material com a dipòsit temporal, per al seu ús didàctic, a 

institucions educatives i culturals.  

 

Folch i Torres volia impulsar el catàleg de les col·leccions com a eina 

interna però també externa per a la gestió i aprofitament dels fons. 

En aquest sentit també és molt interessant la idea de “posar en cada 

sala del museu, a més de les notes bibliogràfiques que molt 

encertadament se posen en les notes descriptives dels objectes 

darrerament, un cartell amb la llista de obres que hi ha a la 

Biblioteca, referents a l’especialitat a que la sala està dedicada” 

(GARCIA, 1997:509) 
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Folch i Torres desenvolupà aspectes tècnics de biblioteconomia i, en 

sintonia amb el que s’anirà constatant al llarg del primer terç del 

segle XX a Catalunya, va haver una especial voluntat de participar 

dels avenços tècnics i científics que tenen lloc a Europa en el camp de 

la gestió del patrimoni cultural.  

 

La tercera part de la memòria està dedicada a la biblioteconomia, 

concretant el funcionament de la biblioteca que es basa en els 

conceptes teorico pràctics desenvolupats a la part anterior, als quals 

afegeix el programa de Zoller, encara que creu que no és del tot 

aplicable a la biblioteca. No oblida fer una especial dedicació a 

descriure la professió de bibliotecari, tasca que segons Folch i Torres 

no es pot realitzar bé sense una gran vocació. El bilbiotecari està 

obligat a “una compenetració constant amb el moviment bibliogràfic, a 

fi de donar notícia a la Junta d’aquelles principals produccions quan 

l’adquisició interessa a la institució (...) deu estar en tot al corrent dels 

avenços de la seva especialitat (GARCIA,1997:509) 

 

Folch i Torres divideix la Secció gràfica en els següents apartats: 

autors, procediments, països, temes i sigles. “ajudat per la seva 

facilitat d’expressió gràfica, dibuixa les paperetes que corresponen a 

la secció escrita: Topogràfica i de Registre, la de Matèries, l’Alfabètica 

de nom d’autor i la disposició del Catàleg Topogràfic. També recorre 

al dibuix per concretar la disposició dels catàlegs de dibuixos i gravats 

i per dissenyar la “camiseta” que ha de protegir individualment 

aquest fons (GARCIA,1997:510). 

 

Després de guanyar la plaça a la Biblioteca dels Museus, Folch i 

Torres demana, i li és concedit, un permís d’estudi per visitar 

diferents museus europeus. Folch i Torres torna del viatge amb un 
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volum considerable de catàlegs i publicacions i realitza un informe 

amb els següents punts d’interès: elements bàsics d’una col·lecció, 

condicions de conservació i exposició, classificació i seriació i  

descripcions que s’han de consignar de cada peça amb finalitat 

científica i didàctica.  

 

El programa expositiu per tant, entenem, que havia de respondre als 

tres nivells de lectura definits per l’autor. En aquest aspecte Folch i 

torres ens mostra la seva modernitat i l’interès perquè el públic pugui 

apropar-se una mica més als valors culturals d’un patrimoni difícil 

d’analitzar per qui no és especialista. (GARCIA,1997:520)
  

 

També al costat de cada objecte s’hi havia d’explicar el seu origen, 

cronologia i altres dades, recomanava el model del museu de 

Brussel·les amb referències iconogràfiques ben documentades per als 

objectes tèxtils. També recomanava la interrelació d’obres de les 

diferents disciplines artístiques per crear víncles iconogràfics i millorar 

la documentació i comprensió de les peces, posant de costat l’interès 

històric a l’interès i l’utilitat tècnics i actuals. Va participar en la 

documentació i classificació de diferents col·leccions museístiques. 

 

Els inventaris de les col·leccions catalanes no sempre es dugueren de 

la forma prou sistemàtica i constant com els seus impulsors haurien 

desitjat: les actes de 1918 de la Junta de Museus demanen al director 

dels museus la presentació dels inventaris complets (amb fotografia) 

de les col·leccions de museu i biblioteca “amb un pla únic, sense 

discrepàncies entorpidores” i es fa referència a la necessària previsió 

temporal a mitjà termini, i a les “despeses de material per a 

l’adequada classificació i ordenació” (BORONAT,1999:563) s’ha de 
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subratllar la importància d’ordenar la fotografia de cada objecte, en 

tant que complement a la funció documental i de gestió del patrimoni 

que té l’inventari escrit. L’any 1921 hi ha un salt qualitatiu, sota la 

direcció ja de Folch i Torres, en la realització de l’inventari complet de 

les col·leccions: ja està molt avançada la tasca d’inventari i 

catalogació del Museu d’Art Contemporani i a punt de ser acabades 

les paperetes corresponents a les obres que constitueixen el nou 

museu de Belles Arts, en el Palau d’aquest nom. També l’any 1921, 

quan Folch i Torres ja exerceix plenament com a director del Museu, 

s’estructura una forma de procediment a l’hora de l’ingrès dels 

exemplars (BORONAT,1999:564) 

 

De les fitxes d’inventari se’n feia una còpia, avui en diríem de 

seguretat. Dels catàlegs se n’havien fet, ja l’any 1906, un del Museu 

de Belles Arts i un de Tèxtil; l’any 1917 s’acorda la publicació d’un 

catàleg d’art modern i un catàleg de la biblioteca.  

    

Fig.18. J.M.Folch i Torres, Select Guide. Barcelona Cataluña, Baleares, 1913 

(fotografia Torrents) 
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Un altre moment decisiu per al nostre patrimoni museístic, en el qual 

també la documentació hi jugà un paper important, fou l’anomenada 

“guerra civil” (1936-1939), un moment en què el desordre semblava 

dominar-ho tot, es van crear grups d’actuació, es van confiscar 

edificis, i obres d’art i objectes de tota mena els quals es traslladaven 

als dipòsits que es van anar formant en diferents llocs de Catalunya, 

al mateix temps que es posava ordre i s’inventariava cada obra i cada 

objecte, per tal de tenir-ne un control rigorós. D’aquesta tasca se’n 

va fer càrrec la Comissaria General de Museus de Catalunya, sota la 

direcció de Pere Coromines, amb els diferents Ajuntaments o els 

comitès locals. Aquestes actuacions, moltes de les quals no eren 

exemptes de riscos, van ser possibles gràcies a la intervenció decisiva 

del conseller de cultura de la Generalitat de Catalunya, Ventura 

Gassol, així com a la iniciativa i l’esforç de Folch i Torres, director del 

Museu d’Art de Catalunya, juntament amb Bosch Gimpera, Martorell i 

Rubió i Duran i Sanpere, caps del Servei de Patrimoni Artístic, Històric 

i Científic (CASANOVAS i CORNET,2009:4-5). 

 

En aquests moments històrics la importància del rigor científic en la 

gestió de la documentació va suposar la possibilitat de conservació de 

les col·leccions museístiques: no només pel control del moviment dels 

fons, sinó per la preservació de l’element de plusvàlua informativa 

que converteix els objectes de museu en objectes portadors 

d'informació que ajuden a explicar el món.  

 

El Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, de setembre de 1931 

(JUNTA DE MUSEUS, 1931) ressenya, dins l’apartat de  publicacions, 

el Catàleg del Museu de Belles Arts de Barcelona de 1906, el de la 

Secció de Teixits, brodats i puntes del mateix any, la “Guia 

Sumptuaria” dels museus d’art i arqueologia de Barcelona del 1913, 
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la “Relación de los ejemplares arqueológicos y artisticoindustriales 

que constituyen la colección cedida a perpetuidad por don Enrique 

Batlló y Batlló” de l’any 1914, el catàleg del Museu d’Art 

Contemporani del 1926, el Catàleg de la Secció d’Art romànic del 

Museu de la Ciutadella, de 1926, la publicació “Biblioteca de los 

Museos de Arte y Arqueología: Tablas clasificadoras del Catálogo 

sistemático, 1928”, i la guia catàleg del Museu d’Art Decoratiu i 

Arqueològic de l’any 1930, entre altres.   

 

El Butlletí dels Museus d’Art de l’any 1931 inclou un extens article 

sobre l’Oficina Internacional de Museus de la Societat de Nacions 

(BOHIGAS,1931) creada l’any 1926, formada per una Comissió de 

direcció més dues comissions especials: el Comitè de gestió, amb 

quinze tècnics (directors de museus, crítics, historiadors de l’art i 

col·leccionistes), i el Comitè central d’amics dels museus.  

 

Fig.19.Butlletí dels Museus d’art de Barcelona, vol.1, núm.4, set.1931 



 176 

L’Oficina Internacional tenia entre els seus objectius l’estudi 

d’aspectes derivats de la legislació i normativa legal en relació amb 

les obres d’art, així com aspectes artístics i tècnics entorn les 

mateixes i recomanava i donava pautes, ja des de la seva creació, 

per a l’elaboració de catàlegs dels museus, dividits en guies, sumaris 

i catalogacions científiques; aquesta iniciativa fou  coneguda i 

participada pels responsables del patrimoni museístic català del 

moment:  

Ja abans de la nostra guerra civil s’havien portat a terme unes 

reunions tècniques sobre conservació i restauració d’obres d’art que 

la Societat de Nacions de Ginebra, a través de l’Oficina 

Internacional de Museus, havia convocat. A aquestes reunions hi 

haviem estat representats els catalans pel director general de 

Museus, Joaquim Folch i Torres (...). (XARRIÉ, 2002:221).  

 

 

Una notícia dins l’esmentat Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona de 

l’any 1931, informa sobre la conferència internacional per a l’estudi 

de problemes relatius a la protecció i conservació de monuments 

històrics i artístics, convocada a Atenes del 21 al 31 d’octubre de 

1931, la qual conferència tractarà, segons explica l’article, de la 

creació d’un centre de documentació sobre els monuments històrics i 

artístics. Entre els objectius de la Conferència el cronista català es 

refereix també a una catalogació internacional: 

 

 

En les sessions es tractarà de les diferents legislacions sobre protecció 

i conservació de monuments, de la restauració d’aquests, dels efectes 

del temps i els agents atmosfèrics en el deteriorament de les 

construccions antigues, de l’enquadrament i embelliment de 

monuments, de llur utilització, de la necessitat d’una catalogació 

internacional, de la creació d’un centre internacional de documentació 
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sobre els monuments històrics i artístics, i de l’obra que hauria de 

realitzar l’Oficina Internacional dels Museus. (JUNTA DE MUSEUS, 

1931) 

 

 

És en la reunió a Atenes convocada per l’Oficina Internacional de 

Museus, depenent de la Societat de Nacions, on es va elaborar la ja 

esmentada Carta d’Atenes de 1931. Relativa al patrimoni cultural 

arquitectònic i monumental, aquesta Carta suposa la consolidació del 

procès d’internacionalització de la tutela del patrimoni cultural amb 

una especial cura en les recomanacions relacionades amb l’inventari i 

documentació de l’esmentat patrimoni: 

8. La Conferencia emite el voto:  

1.Que todos los Estados, o bien las instituciones creadas en ellos y 

reconocidas como competentes para tal fin, publiquen un inventario de 

los monumentos históricos nacionales, acompañado por fotografías y 

notas.  

2.Que cada Estado cree un archivo donde se conserven los 

documentos relativos a los propios monumentos.  

3.Que la Oficina Internacional de Museos dedique en sus publicaciones 

algunos artículos a los procedimientos y a los métodos de conservación 

de los monumentos históricos.  

4.Que la misma Oficina estudie la mejor difusión y el mejor uso de las 

indicaciones de los datos arquitectónicos, históricos y técnicos así 

recabados. (CARTA D'ATENES,1931) 

 

Amb la Segona Guerra Mundial l'inventari fou també l'eina per a la 

identificació, protecció i, posteriorment, restitució de patrimoni 

cultural. 
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Més tard, les normes i directrius de la UNESCO, mitjançant l’ICOM, 

sobre documentació i catalogació del patrimoni cultural, atenen 

sobretot la integritat i seguretat de l’objecte material en relació a 

possibles desastres naturals, gestió d’assegurances, seguretat en 

l’accés a les col·leccions, i també situacions bèl·liques... Per exemple, 

la Resolution n.4: Documentation and information, aprovada a la 

conferència de l’ICOM de l’any 1989, a la Haia, recomana la 

realització d’inventaris i la documentació dels fons, atès que la 

informació sobre els objectes i el seu context augmenta la 

comprensió del patrimoni cultural, i també la documentació adequada 

és essencial per a la seva salvaguarda, així com la difusió de la 

legislació dels diferents països per protegir el patrimoni cultural. 

 

 

La metodologia de gestió del patrimoni cultural es consensua 

internacionalment sobre la base de la realització de l’inventari, 

catalogació i documentació del patrimoni cultural.  

 

UNESCO. Inventarios: identificar para salvaguardar  

Los inventarios forman parte integrante de la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial porque pueden sensibilizar al público 

respecto de dicho patrimonio y de su importancia para las identidades 

individuales y colectivas. Además, el proceso de inventariar el 

patrimonio cultural inmaterial y poner los inventarios a disposición del 

público puede promover la creatividad y la autoestima de las 

comunidades y los individuos en los que se originan las expresiones y 

los usos de ese patrimonio. Por otra parte, los inventarios pueden 

servir de base para formular planes concretos de salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial inventariado.(UNESCO, 2003)  
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En el seu treball sobre el Sistema Domus, Álquezar defineix la 

documentació museística: 

 

En primer lugar, como el conjunto de documentos que reúne la 

institución, que puede tener un carácter muy variado en cuanto a 

soportes, contenidos, orígen y valor cultural. En segundo lugar, como 

proceso, como una serie de secuencias de trabajo aplicadas sobre los 

diferentes conjuntos de documentos o en la gestión del museo en el 

cumplimiento de sus diferentes funciones (ALQUEZAR,2004:29) 

 

 

En aquesta definició, la qual comprèn la documentació com a conjunt 

d’objectes documentals i també la documentació com a procés, 

trobem a faltar la referència a la documentació com a sistemàtica, és 

a dir, ciència de la classificació, i també com a sistema, és a dir: ”tot 

orgànic, conjunt, les parts del qual estan coordinades segons una llei 

i contribueixen a un determinat objecte” (DIEC) 

 

 

Per a Daniel B.Reibel segons el seu treball sobre mètodes de registre 

en petits museus, el registre del museu encarna la seva memòria i el 

seu discurs, fins i tot arribant a equiparar la importància de la 

documentació a la de l’objecte i qualificant la documentació de 

”funció primària” i garant de la preservació d’aquest objecte. 

 

”The museum registration system is the museum’s memory. Long after 

curators and registrars have come and fone, the records of the 

museum will speak. In keeping the historical story straight, they are as 

important as the object itself. A museum that fails to keep food record, 

fails in its primary function: some would say its only function. With 

food records, more than the object is preserved. With poor record, 

something more valuable than the object itself may be lost” (REIBEL, 

2008:5) 
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Reibel defineix alguns termes com ”catàleg”, eina de referència 

creada per a l’organització d’alguns registres de la col·lecció per 

categories; la ”col·lecció” com a un grup d’objectes que tenen algun 

vincle entre ells, en general, segons l’autor, similituds en la natura 

dels objectes o per associació a una persona, un grup o un lloc. Una 

col·lecció pot estar formada per poques peces o per moltes i un 

mateix museu en pot tenir també una de sola o diverses. Com a 

definició de ”documentació” ens diu que és la informació objectiva 

obtinguda en relació a cada objecte de la col·lecció; part d’aquesta 

informació vindrà donada per l’examen de l’objecte i part de la 

investigació que es porti a terme. 

 

 

Altre autors coincideixen en veure la recerca com la columna 

vertebral de la funció del museu i la seva gestió: la conservació, la 

documentació i la difusió. Distingint, com feia l’autor anterior, de 

forma simplificada, entre l’examen de l’objecte i d'altra banda la 

investigació.  

 

 

Carreras i Munilla diferencien dues tipologies en la recerca: la que 

anomenen pura, definint-la amb contingut científic i acadèmic i 

localitzant-la en els museus, biblioteques, altres centres patrimonials 

o en el treball de camp, i la recerca que anomenem aplicada, amb la 

finalitat de solventar les noves exigències que apareixen a causa de 

la relació entre públic i col·lecció. En clau d’allò que ells anomenen 

recerca convencional, fan una classificació de diferents fases les quals 

coincideixen en part amb alguns dels diferents camps d’informació 

que comporta el procés de documentació museística. Les fases són 

per a aquests autors: la documentació bàsica i catalogació, la 

determinació de l’origen o la procedència de l’obra, la clarificació de 

l’objectiu de l’artista, la funció o finalitat de l’obra i la interpretació de 
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l’obra per tal d’obtenir-ne les claus significatives (CARRERAS et al., 

2001). 

 

 

Els canvis en la museografia i museologia passen també per entendre 

les interrelacions entre tots els elements del museu com una unitat 

orgànica: de l’objecte a les col·leccions, de la vitrina a l’edifici o el 

món global, de l’especialista individual a l’equip interdisciplinari, del 

curador a l’usuari. 

 

 

Aurora Leon defineix la gestió documental de les col·leccions com una 

gestió d’ordre intern essencial per a la conservació de l’objecte:  

 

el inventario expone la documentación de la historia de la obra así 

como la ordenación lógica de ésta dentro de la numeración de piezas 

del museo. La fecha de adquisición, su numeración en el catálogo 

general y la definición somera de la misma (autor, título, fecha) así 

como su procedencia(...) son los factores básicosd el inventario que 

funciona como el gran cerebro electrónico del mismo (LEON, 

1986:270) 

 

 

El catàleg no es limita a consignar unes dades indentificatòries sinó 

que aprofundeix, segons aquesta autora, en l’estudi de l’objecte, 

descripció de les condicions de conservació i entorn, i del seu 

historial. 

 

 

Per a Luis Alonso Fernandez la documentació és un procés. Aquest 

procés comprèn l’elaboració del registre i l’inventari. Defineix el 

registre com a índex, llista o  llibre on s’inscriuen els objectes del 
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museu i se’ls assigna un número. Quan descriu l’inventari, primer fa 

referència prèvia al concepte general, és a dir, com a relació valorada 

del patrimoni d’una persona jurídica o física, quan el particularitza en 

l’inventari dels museus el defineix com a llistat dels seus fons. Per 

últim aquest autor se´n fa ressò del fet que, ja a principis dels 

noranta, l’ordinador s’havia convertit en una eina imprescindible per 

als museus. 

 

”Por tanto sobre estas premisas debe estructurarse cualquier sistema 

de documentación en un museo (registro, inventario y catalogación) 

(...) Todas estas acciones requieren la aplicación de un método 

adecuado que incluye al menos la diferencia entre lo que son los datos 

de las obras a documentar y los intstrumentos o soportes donde 

deberán asentarse –y como- las características particulares específicas 

de las piezas” (ALONSO, 1993:204-205) 

 

 

Per a altres autors la documentació de l’objecte museístic es 

converteix en element d’explicitació alhora que garant del valor 

cultural; la fiabilitat de la informació és un dels elements que 

consolida el valor cultural dels objectes: 

 

”Se ha definido la información como ”reducción de la incertidumbre”. 

Para un museo la incertidumbre sobre el significado, el relieve o la 

procedencia de los objetos de su colección equivale a la pérdida de su 

valor, puesto que sin tales conocimientos no puede exponer ni publicar 

ni comunicar nada cierto al público. La conservación y la gestión de la 

información tienen para cualquier museo una importáncia crucial” 

(LORD, 1998:89) 

 

 

Aquests autors delimiten el ”Registre” a certes dades de l’objecte: 

nom, funció, procedència i lloc i data segons el seu orígen, materials 
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que el formen i breu descripció. El catàleg tindrà, per als citats 

autors, la funció de documentar a fons la significació de l’objecte, 

contextualitzat en relació a altres objectes de la col·lecció i en relació 

a altres col·leccions; el catàleg inclourà referències a estudis i 

bibliografia i també hi constaran les reproduccions realitzades de 

l’objecte en qüestió.  

 

 

També tenen en compte els autors la importància del que anomenen 

la ”nomenclatura”, l'estandardització a escala internacional de la 

terminologia, fent referència dins l’àmbit anglosaxó, a la 

nomenclatura de la ”Social History and Industrial Classification” 

elaborada per la Universitat de Sheffield l’any 1983, o la ”Revised 

Nomenclature for Museum Cataloging” publicada per l’American 

Association fos State and Local History, el 1988. 

 

 

Unir un objecte a un origen i un ús li atorga un valor significatiu més 

enllà de la seva materialitat. Els museus no conserven només 

l’objecte sinó l’objecte com a clau per a accedir a informació, la qual 

en realitat és variable i dinàmica. La permanència, és a dir, 

preservació i conservació de l’objecte, unida a la informació que el 

seu estudi va produint, garanteix un flux de coneixement del qual el 

garant és el museu. 

 

 

És a dir, la troballa de l’objecte aporta, ja de per sí, una part 

d’informació (adherida, digue’m-ne, de manera diversa a la peça: 

transmissió de la informació per via oral, documental, per similitud a 

d’altres, pel context on s’ha trobat etc.).  
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L’objecte passa per un primer estadi en el procés de documentació, 

on la informació rep un tractament professional/científic; això 

permet: a) assegurar la conservació d’aquesta informació i b) fer-la 

útil per a la investigació.  

 

El següent pas és l’estudi aprofundit de l’objecte partint de la base de 

la informació que ja tenim sistematitzada, aquesta investigació i 

estudi aportaran conclusions que modifiquen el nostre coneixement 

de la realitat i del mateix objecte que ha originat tot el cicle, el qual 

no es tanca sinó que continua fluint en proporció a l’interès o les 

possibilitats de conservadors, documentalistes i investigadors.  

 

Es tracta d’una dialèctica constant entre la necessitat de preservar i 

conservar de forma permanent (l’objecte i la informació) i la constant 

variabilitat i modificacions (científicament necessàries) del procés i el 

contingut mateix del coneixement que se’n deriva.  

 

Ja des de l’anomenada École des Annales, creada a França amb motiu 

de la revista “Annales d’histoire economique et sociale”, l’any 1929, 

fundada per Marc Bloch i Lucien Fevre, tota realització humana es pot 

considerar un document; en aquest sentit doncs, objecte i 

documentació es fonen en un procés que té com a objectiu la recerca 

i utilització d’informació. La documentació com a procediment, a més, 

garanteix doblement la preservació de l’objecte i la informació 

associada a aquest mitjançant els procediments de registre, 

inventari, catalogació i control de conservació, ubicació i moviment.  
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El responsable de la documentació gestiona una informació tan 

valuosa com variable, la qual facilita la preservació i el coneixement 

de l'objecte: delimita les condicions per a la conservació, per a l'accés 

físic, per al moviment dels objectes, o facilita l'accés mitjançant els 

sistemes digitals i la web, tenint en compte que el patrimoni cultural, 

sigui quina sigui la seva titularitat legal, és un patrimoni de la 

societat, la qual té deures i drets envers aquests béns. 

 

ICOM especifica els mínims imprescindibles per a la documentació 

d’objectes i col·leccions. En primer lloc la identificació i registre de 

cada objecte amb la finalitat de formalitzar l’ingrés (possessió de 

l’objecte) i dotar de forma permanent cada objecte amb un número o 

sèrie numèrica, el qual també serà assignat a la documentació pròpia 

de l’objecte o col·lecció. En segon lloc la catalogació de cada objecte 

o col·lecció en un procés per estudiar i documentar de forma 

aprofundida les peces: això atorgarà significació a l’objecte, el 

realacionarà amb la resta d’objectes de la col·lecció i el 

contextualitzarà de forma científica.  

 

The museum should evaluate the needs of its users and where 

appropriate provide services tailored to different categories of user, 

such as researchers, teachers and students, learners and the general 

public. These services should include a research area where visitors 

can consult paper records and files, together with manual or online 

search facilities giving access to catalogue records, images, contextual 

information and other resources (CIDOC, 2012) 

 

D’altra banda, no només béns i col·leccions materials són objecte de 

catalogació: el Patrimoni cultural immaterial és un dels més 
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beneficiats per aquest instrument de coneixement, preservació  i 

accés al patrimoni, per la seva fragilitat, mutabilitat i, sovint, per la 

seva situació de desprotecció. “El objetivo de inventariar es, según la 

Convención, contribuir a asegurar la viabilidad del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Este carácter refuerza la necesidad de actualizar los 

inventarios y implica que el inventario tome en cuenta informaciones 

como los factores que amenazan esta viabilidad (...) o el riesgo de la 

desaparición como parámetro de inscripción” (SICARD, 2008:32) 

 

 

II.5. Internet i la documentació del patrimoni cultural  

 

 

Internet s’ha afegit a aquesta dinàmica evolutiva del concepte de 

patrimoni cultural, fet que configura un nou escenari per a la 

conservació del patrimoni, d’una banda, i la participació de les 

persones en la cultura, d’una altra. En concret, les col·leccions de 

patrimoni cultural en línia poden ser nous instruments de protecció i 

preservació, així com espais d’ús i participació ciutadana.  

 

Aunque nunca debemos olvidar que la brecha digital entre países, 

regiones y zonas sigue existiendo (...) Internet tiene una cobertura 

global. Y permite que cualquier tipo de información tenga una difusión 

mundial y que los usuarios, salvados los posibles problemas de 

accesibilidad puedan acceder a ella sin limitaciones temporales o 

espaciales y puedan participar y compartir y exista un intercambio que 

favorezca el conocimiento y el entendimiento entre las distintas 

culturas. Esta idea es especialmente interesante en el caso del 

patrimonio inmaterial. (...) Pero quizás la más interesante de todas las 

ventajas que ofrece la Red sea la posibilidad de participación de los 

propios ciudadanos(...) (SUBIRES, 2012:134) 



 187 

Sobre l’especificitat d’Internet per al desenvolupament social, Josep 

M. Porta assenyala dos elements. En primer lloc, el contacte directe 

entre persones, de manera que: a) la comunicació només és possible 

en llibertat i b) aquesta comunicació reforça la idea d’una única 

identitat humana. En segon lloc, l’abast mundial d’Internet situa, 

davant nostre, tota la humanitat com a interlocutor; així, la 

possibilitat constant de diàleg, per una banda, i la interacció i la 

pluralitat de posicions, per una altra, neutralitzarien tant les possibles 

manipulacions per part de grups de poder com la irracionalitat de 

posicions dogmàtiques (PORTA, 2004). 

 

La implantació d’Internet en la nostra societat ha comportat la 

demanda d’un accés efectiu i democràtic a la xarxa, recollida per les 

institucions; és el cas de la iniciativa i2010 de la UE, en marxa a 

partir del 2005 amb uns objectius que arribaven fins al 2010, com 

recull la comunicació de la Comissió Europea i2010: Una societat de 

la informació europea per al creixement i l’ocupació, de l’any 2005: 

«augmentar la velocitat dels serveis de banda ampla a Europa; 

fomentar els nous serveis i els continguts en línia; potenciar els 

dispositius i les plataformes capaces de “parlar entre si”; fer que 

Internet sigui més segura enfront del frau, els continguts nocius i els 

errors tecnològics». Des de llavors s’ha desenvolupat el programa 

Agenda Digital per a Europa, entre els objectius del qual en aquest 

primer moment hi havia el foment de la cultura, les competències i la 

integració digital: «Per pal·liar les desigualtats en matèria d’accés 

dels ciutadans europeus a l’educació digital, els estats membres han 

de promoure l’accessibilitat electrònica en el marc de l’aplicació de la 

Directiva de serveis de comunicació audiovisual», com recull la 

comunicació de la Comissió Cap a una societat de la informació 

accessible de l’any 2008. 
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A Catalunya, l’informe extraordinari del Síndic de Greuges de l’any 

2006 L’accés a Internet mitjançant la connexió de banda ampla. Un 

dret que cal universalitzar (SÍNDIC DE GREUGES,2006) qualificava 

l’accés a Internet en tant que requisit bàsic per al desenvolupament 

de les persones i les comunitats. La mateixa institució recollia, en un 

informe de l’any 2013 (Internet amb banda ampla com a servei 

universal: dret a la igualtat digital) (SÍNDIC DE GREUGES,2013), el 

concepte de «dret a la igualtat digital», «entès com a dret universal a 

l’accés a Internet amb connexions de banda ampla que s’adeqüin a 

les regles de qualitat, d’accessibilitat i d’assequibilitat. Aquest dret ha 

de ser garantit pels poders públics per evitar fractures digitals entre 

segments diferents de la societat».  

 

La tecnologia digital i la web comporten canvis en la informació 

gestionada, en el rol dels diferents agents socials implicats i en la 

gestió del patrimoni cultural: 

 
[...] des tendances de la société de l’information souligne l’importance des 

domaines de compétence de l’Unesco : l’éducation, car les producteurs de 

savoir seront ceux qui contribueront le plus à l’augmentation de la 

productivité ; la science, car le savoir scientifique est en train de devenir la clé 

de la compétitivité ; la culture, car la production culturelle devra satisfaire une 

demande de plus en plus vaste et diversifiée ; et la communication, puisque 

tous les moyens de communication et les réseaux seront l’outil fondamental 

des rouages économiques et des échanges culturels et sociaux à l’échelle 

planétaire. (COURRIER, 2000)  

 

 

El Musée du Quai Branly, d’etnologia, pot exemplificar la complexitat 

de la interacció comunicativa que imposa Internet en relació amb el 

patrimoni cultural. Aquest museu ha restringit la informació 

accessible per a l’usuari: el catàleg en línia del museu classifica 
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algunes de les peces com a «sensibles» (aquelles que incorporen 

elements d’origen humà o objectes sagrats), per la qual cosa la 

informació en línia no incorpora cap imatge (els caps modelats de 

Nova Zelanda o les mòmies americanes que conserva). 

 

 

Alguns dels canvis més destacables aportats per Internet en relació 

amb el patrimoni cultural són que actualment, a més a més d’un 

espai físic, concret i delimitat, el patrimoni cultural té com a àmbit 

l’espai global i el ciberespai; s’amplia la tipologia d’objectes culturals 

amb la Carta sobre la preservació del patrimoni digital, aprovada per 

la Conferència General de la Unesco l’any 2003; s’afavoreix la 

interdisciplinarietat i l’ús de les xarxes de comunicació i coneixement; 

s’amplia l’espectre d’usuari tradicional afegint-ne les comunitats 

llunyanes i la comunitat virtual; per últim, a la conservació del 

patrimoni cultural i la participació cultural ciutadana, s’hi afegeix la 

interacció digital i creativa a la xarxa. 

 

 

”Ajurd’hui le rôle de l’information dans la société est en constante 

évolution. D’une part, la demande d’information du public est 

croissante et d’autre part, l’information est diffusée per des 

organitsations toujurs plus nombreuses. Les rapides changements 

technologiques dans le domaine de la comunication ont également une 

influence sur les processus de diffusion de l’information. Les 

professionesl des musées concernées par la problématique de la 

documentation se trouvent eux-memes au centre de ces 

changements”(HOGENBOOM, 1996:3) 

  

 

Tot i això, les especials característiques tècniques de la informació 

digital tenen aspectes preocupants, la constant renovació, que fa que 

en poc temps els sistemes utilitzats siguin obsolets, podria ocasionar  
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en determinades circumstàncies, que la informació es convertís en 

inaccessible. Garantir la preservació de la informació digital s’ha 

convertit en un dels objectius de la gestió d’aquest tipus d’informació; 

alguns dels sistemes propossats són l’emulació, amb la creació d’un 

sistema d’un tipus diferent per tal d’executar els programes d’un 

altre; l’encapsulació, conservant l’objecte digital juntament amb tot el 

necessari per a tenir-ne accés al mateix; la migració, és a dir, la 

transferència periòdica de sistemes obsolets a sistemes actius per tal 

de mantenir la informació digital accessible; l’Open Archiving 

Information System o organització de persones i sistemes amb la 

responsabilitat de preservar la informació i posar-la a disposició de la 

comunitat. (MAcCARRY et al., 2002)  

 

 

Basant-se en el fet que les institucions culturals, com museus, arxius 

i biblioteques, han assumit la missió de documentar, protegir, 

preservar i garantir l’accés públic als coneixements i els recursos, en 

definitiva, al patrimoni cultural que gestionen, Coburn assenyala que 

per tal que l’esmentada gestió sigui sostenible i rigorosa s’ha de 

sustentar en una metodologia clara i compartida, puntualitzant el fet 

que l’actualitat demana, a més a més, una adaptació de les normes 

de documentació a les possibilitats i exigències de l’entorn digital i la 

xarxa (COBURN, 2010). 

 

 

En el cas del suport digital i l’espai web apareix amb més força 

l’exigència científica de la metodologia documental, per tal de 

garantir els elements claus que donen utilitat a la documentació de 

l’objecte: autenticitat, fiabilitat, validesa i resposta a les necessitats 

de l’usuari, a més de facilitar la localització i recuperació de la 

informació: 
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Digital technology has provided the means to do just that. In the 

online environment, the boundaries that separate one museum from 

another disappear. Resources that our audience discovered online can 

be re-ordered to meet the needs of use. They can be deconstructed 

and reassembled in response to specific user needs (...). 

But locating authentic and useful material on line, among the vast 

amount of junk that poulates the Internet, is not and  easy task. 

Learners want material that is authentic, that  has validity and 

relevance to their own individual needs. Yhey can find such tihing in 

online museum collections. (RIEMER i CALLERY,2005:25) 

 

 

Com veiem doncs,  les bases de dades han de respondre a diferents 

demandes que condicionen el seu disseny. Un exemple és la proposta 

d’una base de dades de Patrimoni intangible realitzada per Quintero i 

Hernandez (QUINTERO i HERNANDEZ, 2002) la qual parteix de tres 

requisits: integrar-se en el sistema general de bases de dades del 

patrimoni cultural regional (en aquest cas del patrimoni històric 

d’Andalusia), creant interconnexions entre les diferents tipologies de 

patrimoni cultural; permetre diferents nivells de lectura i 

d’informació, des de la més esquemàtica a la de major complexitat; i 

per últim, acollir una classificació temàtica summament àmplia i 

diversa.  

 

 

Glòria Munilla, és doctora i professora de la UOC, especialista en TIC, 

directora de nombroses tesis i investigadora principal, juntament amb 

César Carreras del Grup Oliba, investigadora principal del projecte 

Grup Museia. Investiga sobre patrimoni, museografia i museologia, 

amb línies de recerca sobre les TIC, el patrimoni cultural, la didàctica 

i l’aprenentatge; la salvaguarda del patrimoni històric i arqueològic en 

els conflictes bèl·lics; la museologia científica; i la comunicació, el 
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patrimoni cultural i les TIC. Aquesta darrera línia de treball estudia 

les relacions entre els nous models i les línies comunicatives a la 

xarxa en relació al patrimoni, analitza les relacions dels museus amb 

les plataformes de la Web social, el concepte de museu 2.0, els nous 

models de patrimoni en la societat digital i els usos del patrimoni 

cultural en la gestió de la inclusió social i la diversitat cultural.  

 

 

Per Glòria Munilla, entre les oportunitats que ofereix el suport 

informàtic en relació al patrimoni cultural, es troba la protecció 

d’aquest patrimoni: “El registro informático de los fondos que 

constituyen el patrimonio de un estado –y en un mundo globalizado 

deberíamos entender que la propiedad cultural es universal i o sólo 

territorial-, supone que el conocimiento está a salvo de múltipes 

contingencias que pueden suponer su desaparición, como ha sucedido 

en 2009 con el hundimiento del edificio que albergaba el Archivo de 

Baviera.”(MUNILLA,2014).  

 

 

Munilla en destaca la importància de la col·laboració internacional 

però també destaca, com a element significatiu del valor que aporta 

la digitalització al patrimoni cultural, el que ella anomena avenç 

qualitatiu, la necessitat de digitalitzar i bolcar a la xarxa, la totalitat 

dels fons que conserven les institucions gestores del patrimoni 

cultural “(…) para la preservación del patrimonio, para facilitar el 

acceso real a la cultura a través de la red Internet” (MUNILLA, 2014). 

Per a Munilla, doncs, el valor específic de les col·leccions en línia és el 

doble vessant com a instrument de conservació del coneixement, per 

una banda, i instrument de participació en la cultura, per una altra.  
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Lluís Codina, doctor en ciències de la informació, professor de la UPF, 

director de diverses tesis doctorals, forma part del Grup de Recerca 

DIGIDOC. Aquest grup investiga els sistemes d’organització i 

representació del coneixement en el context de la recuperació 

d’informació, l’arquitectura de la informació en llocs, web i anàlisi i 

avaluació de publicacions digitals. Entre els projectes en destaquen: 

Web semàntica i sistema d’informació documental; Sistemes de 

recuperació d’informació: anàlisi i situació actual; Arquitectura de la 

informació de llocs web dedicats a l’ensenyament i la representació 

del coneixement; Estat de la investigació en comunicació a 

Catalunya; Anàlisi de webs audiovisuals.  

 

 

Dels resultats del grup en sobresurt l’elaboració de metodologies per 

al disseny de bases de dades i anàlisi dels llocs web, models 

conceptuals sobre interfícies d’usuaris  hipertextos, i prototips i 

desenvolupaments informàtics en el marc del Laboratori Digital.  

 

 

Darrerament aquest especialista ha iniciat una línia d’investigació que 

aporta elements a la dimensió ètica i relacionada amb els drets de les 

persones, de la informació a la xarxa, en concret sobre la relació 

entre la semàntica documental i els valors democràtics; el seu 

posicionament proposa la llibertat d’informació com a un dels 

elements garants de la democràcia “sin periodismo libre, es decir, no 

censurado, pero tampoco sobornado por agencias estatales o por 

anunciantes, es imposible que haya una auténcita democracia”, en 

segon lloc posa en valor l’existencia i accès a informacions 

retrospectives “un periodismo comprometido con la investigación (o 

sea, con la denuncia) necesita fuentes retrospectivas” assenyalant 

que accedim a aquestes informacions retrospectives consultant les 

metadades generades a la xarxa i conclou que “Necesitamos 
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hemerotecas digitales con los mejores sistemas de información 

documental del mundo (…) y necesitamos los mejores sistemas de 

recuperación de la información.”(CODINA, 2015) 

 

 

Lluís Bonet i Agustí, doctor i professor de la UB del Departament 

d’Economia Aplicada, coordinador del Programa de doctorat en Gestió 

de la Cultura i del Patrimoni, i coordinador del Màster oficial en Gestió 

Cultural. Les recerques de Bonet incideixen en el paper de motor 

econòmic del patrimoni cultural, les relacions entre polítiques 

culturals i turisme, o el desenvolupament econòmic. Les línies de 

recerca que treballa són: l’anàlisi econòmica de la cultura, 

globalització  indústries culturals, avaluació de les polítiques culturals 

i dels mecanismes d’intervenció governamental, visibilitat de 

projectes  institucions culturals, turisme cultural, interculturalitat  

polítiques culturals.  

 

 

Bonet , en el context de l’impacte econòmic de les tecnologies de la 

informació en relació al consum cultural ja remarcava l’any 2001 que 

“El éxito supone el encuentro simultáneo de una oferta tecológica y 

de contenidos con una demanda predispuesta a la nueva necesidad. 

Las posibilidades de estas tecnologías dan al consumidor de poder 

escoger, interactuar y manipular permite entrever no, obstante, el 

gran éxito potencial de las mismas”(BONET,2001:172). 

 

 

Aquests autors assenyalen la necessitat d’una concepció integrada de 

la gestió de la informació a causa dels diferents processos que 

detecten en la gestió del patrimoni museístic; la conversió dels 

documents físics en documents amb suport magnètic, la digitalització 

de la informació i les imatges, els nous canals d’accés del públic a la 
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informació, les possibilitats de relacionar les bases de dades amb 

altres sistemes d’informació dins el mateix museu o les bases de 

dades com a sistema de distribució d’informació entre diferents 

museus: 

 

”las posibilidades de cooperación interinstitucional a través de internet 

significan mayores oportunidades de compartir información tanto entre 

museos como desde dentro del mismo museo. El ”Report of the 

Commission on the Future of the Smithsonian Institution” de 1995 

señala a este complejo museístico como ”el primero en crear una tal 

red de alcance mundial a travé de la informática”. Los museos de todo 

el mundo ya participan afanosamente en la creación de lazos 

informáticos, en especial para acercarse al gran público con el que 

esperan conectar mediante la apertura de ventanas en la World Wide 

Web”(LORD, 1998:91) 

 

 

A Catalunya el Grup de Recerca Oliba, de la Universitat Oberta de 

Catalunya, ha treballat en la investigació de les TIC en relació a la 

difusió i conservació del patrimoni cultural, les conclusions de les 

investigacions del grup es recolliren a Patrimonio digital. Un nuevo 

medio al servicio de las instituciones culturales: 

 

el objetivo de la investigación no es tan sólo recrear una aplicación 

tecnológica, sino favorecer el proceso de conocimiento de la tecnología 

por parte de los museos catalanes, así como analizar sus resultados a 

los largo del tiempo(CARRERAS i MUNILLA, 2005) 

 

 

El grup Oliba ha realitzat diferents projectes museogràfics en la web i 

porta a terme un treball d’anàlisi i seguiment de la situació dels 

museus a Catalunya: 
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Actualmente muchos de los proyectos se enfocan con la voluntad de 

que los museólogos puedan gestionar directamente sin dificultades 

gran parte de los contenidos de la web de su institución, con el fin de 

que el espacio sea lo mas dinámico posible. Por lo tanto, se está 

trebajando cada vez más en gestores de contenidos, o sea, bases de 

datos interactivas que permitan actualizar inmediatamente los 

contenidos en la red. En este sentido, se están desarrollando 

aplicaciones para los portales del valle de Boí (http://oliba.uoc.edu/boi) o 

para el museo de Lleida (http://www.museudelleida.net) que todavía tienen 

que evolucionar mucho en el futuro. Estas adaptaciones son el 

resultado de la respuesta de los propios museólogos ante carencias en 

las primeras aplicaciones realizadas (CARRERAS i MUNILLA, 2005) 

 

 

Ja l’any 1998, en el marc de les ”VI Jornadas Españolas de 

Documentación”, López Prado analitzava l’estat de la introducció dels 

museus espanyols a Internet; la ”Primera Jornada de Terminologia i 

Documentació”, organitzada pel grup DIGIDOC l’any 2000 i les 

”Jornades de Documentació Audiovisual” o els seminaris de 

documentació digital de periodicitat anual o la ”Primera Jornada sobre 

Difusió Cultural i www”, que tingué lloc a la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 

l’octubre de 2008. També els diferents projectes en el marc dels 

models i la tecnologia 3D, com el desenvolupat per l’Observatori de la 

Comunicació Científica (OCC) del Departament de Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra: el ”Món Virtual de la Ciència”.  

 

 

El grup GRHIO (Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i 

Integració de dades. Universitat de Lleida). Els diferents projectes de 

museu o exposicions virtuals existents, com el museu virtual de la 

UB, el laboratori de modelització virtual de la ciutat de la UPC, o el 

BTEK de Bilbao, un centre d'interpretació que utilitza l'iPad, un 
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iPhpone o un telèfon amb un sistema operatiu domòtic que permet 

navegar per les diferents sales en 3D amb el telèfon i a temps real. 

Per últim remarcar els treballs de Ricard Monistrol Masclans entorn la 

difusió cultural, museus i web. 

 

 

Pel que fa a l’evolució de la utilització d’Internet per part dels 

responsables de la gestió del patrimoni cultural, Cèsar Carreras 

reconeix que els primers usos d’Internet comportaven una 

comunicació pràcticament unidireccional, com a eina de difusió del 

museu en aplicació del concepte de «màrqueting cultural», per tal 

d’aconseguir nous públics i fidelitzar els usuaris (CARRERAS, 2009) 

En el mateix sentit s’expressa Kotler: «Although museum Internet 

technologies are sophisticated and costly, the return on investment in 

technologies is highly worth-while in terms of the public service goals 

of museums as well as the goal of expanding audiences an increasing 

revenue» (KOTLER et al., 2008). 

 

Tot i això, la bibliografia especialitzada s'ha anat fent ressó de les 

noves possibilitats que obre Internet en relació amb la documentació 

de les col·leccions. En aquest sentit Hoptman subratlla la 

connectivitat com l’element clau a Internet: nous mètodes 

d’organització de la informació i d’implementació de recursos 

(HOPTMAN,1994); per Keene, la reorganització de la informació que 

permeten les tecnologies digitals incideix en la renovació dels 

continguts i obre noves perspectives en la comunicació del patrimoni 

(KEENE,1998); per Witcomb, és la interactivitat la que permet o, fins 

i tot, força, diferents nivells de coneixement gràcies als elements de 

connectivitat i narració d’Internet (WITCOMB,2003); aquest darrer 

concepte, la interactivitat, és un dels que més incidència ha tingut en 

els nous posicionaments de la museologia; en el camp de la 
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Comunicació ha anat evolucionant fins a posicions com les de Pere 

Freixa i Carles Sora:  

 

La ideación, estructuración y diseño de propuestas interactivas con 

proyección temporal, que a la vez combinen fases presenciales con no 

presenciales e intervenciones individuales y colectivas, supone un reto 

en el campo de la comunicación interactiva y, a nuestro entender, un 

avance en la concepción de la interactividad en el entorno de las 

nuevas redes de comunicación (FREIXA i SORA,2010) 

 

Un dels primers projectes de catalogació en xarxa de patrimoni 

cultural fou l’OCLC, l’Online Computer Library Center, Inc., fundat 

l’any 1967 amb el nom d’Ohio College Library Center com a projecte 

de catalogació informatitzada dels fons bibliogràfics, amb el doble 

objectiu de millorar la gestió de la informació de les biblioteques i 

optimitzar costos mitjançant la col·laboració. Actualment és un 

projecte compartit per biblioteques de tot el món. 

 

Pel que fa als museus, els intents d’informatització s’inicien als Estats 

Units la dècada de 1960. Un dels projectes més destacables va ser el 

SELGEM (Self Generation Master), de l’Institut Smithsonian. Va 

començar a funcionar en aquesta institució l’any 1970 amb 33 

programes per a la gestió de les col·leccions (emmagatzematge 

d’informació, gestió i recuperació) i va ser compartit amb entitats 

sense ànim de lucre (WILLIAMS,2013). El paper de l’Smithsonian 

queda palès en la literatura especialitzada: 
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El Report of the Commission on the Future of the Smithsonian Institution de 

1995 señala a este complejo museístico como «el primero en crear una tal red 

de alcance mundial a través de la informática». Los museos de todo el mundo 

ya participan afanosamente en la creación de lazos informáticos, en especial 

para acercarse al gran público, con el que esperan conectar la apertura de 

ventanas en la World Wide Web.(LORD, 1998) 

 

Tot i això l’especificitat d’Internet incideix també en els sistemes de 

catalogació, documentació i informació del patrimoni cultural amb 

alguns inconvenients o mancances com pot ser el fet que en 

l’estructura del sistema de catalogació convencional els documents 

primaris generen documents secundaris com índex, abstracts, llistats 

bilbiogràfics, etc. Sovint la web no permet discriminar fàcilment entre 

aquests dos grups de documents, a més de presentar una 

problemàtica especifica en el camp de la fiabiliat de la informació, ja 

sigui pel seu origen, la validació del qual és imprescindible, ja sigui 

per les possibilitats de participació dels usuaris, per a la qual cosa es 

necessiten mecanismes de verificació i correcció.  

 

 

Maria Jesús Lamarca (LAMARCA, 2009) analitza com no s’han produït 

excessius canvis en la catalogació de l’objecte original i sí, per contra, 

s’ha modificat de manera substancial l’accés als catàlegs, la qual 

cosa, segons aquesta autora, permet la flexibilització de les normes 

catalogràfiques gràcies a les funcions de recuperació d’informació de 

la web. També aquesta autora analitza la doble funció dels catàlegs 

en línia: per una banda en relació a la gestió dels béns catalogats, en 

relació a elements com localització, i altres amb descriptors similars 

als de la catalogació tradicional; per altra banda les recerques en 

catàlegs o col·leccions en línia demanen altres maneres de descripció 

del document d’acord amb els conceptes d’indexació automàtica dels 

cercadors, els robots de recerca i també el que podríem anomenar la 
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cultura de recerca dels usuaris d’internet. Per últim remarca aquesta 

autora el fet que l’hipertext ens permet passar del catàleg a les fonts 

o els béns catalogats de forma ràpida i senzilla. 

 

 

L’especialista Kim Wallis (WALLIS, 2009) en la seva anàlisi dels 

catàlegs en línia, en especial d'OPAC, analitza com la web 2.0 ha 

respost a les noves expectatives dels usuaris, pertanyents també a 

una nova generació que viu amb experiències i amb maneres de 

comunicar-se amb substancials diferències respecte les generacions 

anteriors. Aquest autor cita els xats, la missatgeria electrònica, 

Facebook, els blogs i Twitter com a eines de comunicació i Google 

com a canal de recerca d’informació. Aquest autor remarca com les 

col·leccions en línia han d'assimilar aquests funcionaments i aquestes 

eines en tant que instruments de comunicació i relació, i com a eines 

de recerca d’informació, amb els quals els usuaris actuals estan 

familiaritzats.  

 

 

Malgrat el nivell de desenvolupament dels projectes en suports 

digitals i en línia, en relació al patrimoni cultural, una de les majors 

problemàtiques del suport digital és el caràcter efímer dels continguts 

pel perill de deteriorament i l’obsolescència de la tecnologia que els 

suporta.  

 

 

Dins el marc europeu en relació amb les iniciatives de protecció i 

conservació del patrimoni cultural a l’Era Digital, es porta a terme, 

entre d’altres, el projecte KEEP (Mantenir la portabilitat en entorns 

d’emulació), amb un finançament de 3,15 milions d’euros del Setè 

Programa Marc de la UE “Tecnologías de la información y las 

comunicaciones”, té l’objectiu de “diseñar herramientas que faciliten 
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el acceso universal al conjunto de nuestro legado cultural en formato 

digital”(Projecte KEEP). Aquest projecte està coordinat per la 

Biblioteca Nacional de França amb la participació de la Biblioteca 

Nacional d’Alemanya, la Biblioteca Nacional dels Països Baixos i 

l’empresa Cross Czech a.s.  

 

 

D’acord amb l’anàlisi de Ciro Llueca (LLUECA,205) per a la 

preservació de la producció digital, els mètodes tradicionals de 

preservació de la producció bibliogràfica, com per exemple el dipòsit 

legal, s’han d’adaptar a l’entorn digital d’acord amb el marc legal, 

doncs, aquests recursos digitals poden provenir de servidors de tot el 

món. Tampoc existeix en l’àmbit digital correspondència entre el lloc 

geogràfic on es produeix l’accés i l’idioma de l’element digital en 

qüestió. D’altra banda la proliferació de materials és ingent a la 

vegada que es tracta de materials efímers, als quals no es pot tenir 

un accés permanent. Per últim també es palesa la necessitat de 

desenvolupar un marc normatiu i legislatiu així com els instruments 

de protecció de la propietat intel·lectual en aquest àmbit. Tal com 

expressa Ciro Llueca “Un dipòsit digital nacional té la missió de 

garantir l’accés a llarg termini als recursos digitals que es generen en 

un territori, o sobre un territori determinat” (LLUECA,2005). 

 

 
Fig.20. Interior del Museo dell’Accademia de Florència (fotografia: Torrents) 
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Capítol III. Digitalització, participació i accés al patrimoni 

cultural 

III.1. El marc europeu 

 

 

La Carta d’Atenes del 1931 remarcava la necessitat de convergència i 

tractament unitari en relació al patrimoni cultural, assenyalant que 

les diferències entre les respectives legislacions provenien de la 

dificultat de conciliar dret públic i privat, considerant que s’havia de 

tenir en compte l’opinió pública en cada cas concret “estas 

legislaciones deben ser apropiadas a las circunstancias locales y al 

estado de la opinión pública”, i recollia el projecte d’una futura 

harmonització entre les diferents normatives estatals europees: 

 

 

La Conferencia desea que en cada Estado la autoridad pública sea 

investida del poder para tomar medidas de conservación en casos de 

urgencia. Desea en fin, que la Oficina Internacional de Museos Públicos 

ponga al dia una lista comparativa de las legislaciones vigentes en los 

diferentes Estados sobre este tema(CARTA de ATENAS, 1931) 

 

 

L’anàlisi dels marcs doctrinals i normatius posa en relleu la 

coincidència dels autors en el reconeixement d’una especificitat 

europea en matèria de patrimoni cultural. Europa ha mantingut una 

rellevància notable en una de les institucions referencials en relació al 

desenvolupament de la museologia mundial: ICOM, International 

Council of Museums, dins el qual organisme s’inscriu el Comitè 

Regional ICOM Europa. 

 

ICOM Europa col·labora en desenvolupar una redefinició identitària a 

la vegada que metodològica, del patrimoni cultural europeu, de la 
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qual en són exemple algunes iniciatives com l’anomenada “Reflecting 

Europe in its Museum Objects” (GÖSSWALD et al.,2010). Es tracta 

d’una iniciativa de l’organització regional ICOM Europa i el Museu 

d’Europa a Brussel·les, per tal d’editar una publicació “that reflects 

Europe in selected museum objects”. Aquest projecte feia una crida a 

la participació dels professionals i centres patrimonials europeus, així 

com als diferents comitès nacionals d’ICOM, per tal de realitzar una 

selecció d’objectes representatius, i posava l’accent en el debat que 

hauria de suscitar el procés de selecció, en funció del valor del bé 

cultural, en tant que element testimonial en cada context històric i, 

també, en tant que exemple de participació i creativitat. Aquest 

projecte volia assolir tres objectius: 

 

a) la participació de diverses institucions museístiques i professionals 

europeus  

b) la comprensió d’Europa en la seva diversitat i en les seves 

relacions transnacionals 

c) provocar un debat sobre la representació d’Europa en els seus 

objectes 

 

 

Kaiser, Krankenhagen i Poehls (KAISER et al.,2014), relacionen el 

patrimoni cultural, museístic en concret, amb les que anomena 

“contemporary tendencies of Europeanisation”. La Unió Europea, que 

es funda impulsada per criteris econòmics, es construeix com a unitat 

política que necessita legitimació per a la seva composició, les seves 

institucions i funcionaments i, sobretot, que necessita legitimació per 

a les seves decisions i polítiques.  

 

Com hem vist reflectit en els documents i marc doctrinal i normatiu 

que hem anat analitzat en aquest estudi, la personalitat cultural 

europea es defineix constantment, per part dels organismes 
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europeus, com a identitat basada en la diversitat. Per a Kaiser, 

Krankenhagen i Poehls, el concepte d’europeïtzació apareix en 

aquesta situació, reforçant-se pel seu ús en processos com el de 

convergència normativa. La importància del patrimoni cultural en 

aquest context ve donada pels aspectes d’expressió de la identitat i 

de fonament històric d’aquest.  

 

 

Els autors en qüestió entenen que el projecte “Reflecting Europe in its 

Museum Objects”, una col·lecció que no es materialitza com a unitat 

física permanent sinó en forma de publicació, és un exemple de la 

lògica de les estratègies culturals de la política europea.  

 

 

 
Fig.21. web ICOM, Reflecting Europe in its museum objects, disponible a: 
icom.museum, 
<http://icom.museum/resources/publications-database/publication/reflecting-
europe-in-its-museum-objects/> [darrer accés 5 feber 2015] 
 
 
 
 
El procés d’europeïtzació defuig el predomini d’una sola influència o 

un centre emissor o dominant. En aquest sentit, la simetria entre els 



 206 

processos d’europeïtzació i museïtzació ve determinada pel concepte 

de participació per una banda, i pel valor de mediació i valor 

relacional de l’objecte. Aquest procés ha tingut una conseqüència 

directa en la modernització del concepte de museu, amb una idea de 

la col·lecció inclusiva, transnacional i socialment transversal, la qual 

troba en la digitalització i accés en línia l’escenari per al seu 

desenvolupament. 

 

 

national or regional actors and institutions use the Europeanisation of 

collecting policy and practice to demonstrate the modernisation of the 

idea of the museum, which is now oriented to the social openness and 

relevance of museums, and the visibility and usability of collections. 

Common, inclusive collecting is meant to challenge the museum's 

inherent structures and gradually transform it. Digitalisation promises 

encyclopaedic knowledge for the twenty-first century. Transnational 

exchange and European routes dissolve the static nature of collections 

and objects. Contemporary art facilitates the retelling of history. 

(KAISER	  et	  al.,2014:112)	  

	  

	  

D’altra banda, les tesis de Jean Monet en relació a Europa i la cultura 

han influït en les polítiques culturals de la Unió Europea en base de 

nou a  una nova idea: la diversitat dels pobles d’Europa conforma un 

patrimoni comú del qual es nodreix la identitat europea. Les bases 

d’aquest pensament són: la preservació del patrimoni cultural (“nous 

en sommes les heritiers”), l’accés i participació dels ciutadans 

europeus a la cultura, en el coneixement i respecte de la diversitat i 

la movilitat de les persones: “Pour faire vivre cette identité, l’Europe 

doit permetre á tous de partager ce patrimoine. Favorison mieux 

encore la mobilité des étudiants, des artistes et de chercheurs” 

(LEFORT, 2001:447) 
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Tot i que moltes vegades els processos d’europeïtzació s’han associat 

sobretot a les formes de governança política, a l’adaptació dels 

procediments jurídics i administratius dels Estats membres i als 

requisits exigibles o acordats com a part de la UE, cada vegada més 

s’expressen en la formulació de polítiques comunes i en la voluntat 

d'incidència en processos de canvi social, econòmic o identitaris. 

 

 

Segons Robert Palmer, director de Cultura i Patrimoni Cultural i 

Natural, del Consell d’Europa a Estrasburg: 

 

The work of the Council of Europe (CoE) combines the making of 

policy, and providing support and assistance to governments and other 

partners to implement policy through a variety of approaches. A large 

number of charters, recommendations and guidance exists in Europe 

relating to the proper treatment of cultural heritage, many of which 

are CoE documents. At their core is the understanding of heritage in its 

wider context: heritage comprises a wide array of features and a 

spectrum of values that describe its signifiance both to local 

communities and the wider European community.(PALMER et al., 2012) 

 

 

Uns dels instruments dels organismes europeus per a la 

implementació de polítiques culturals han estat l’elaboració de 

normes marc que facilitin l’aplicació de les disposicions legislatives. 

Aquestes normes marc, desenvolupades en col·laboració amb les 

organitzacions governamentals i amb experts i entitats civils amb 

solvència contrastada en el camp cultural, s'han dissenyat pensant en 

els professionals que treballen en relació al patrimoni cultural. Es 

tracta de documents dinàmics que s’actualitzen i avaluen 

periòdicament o quan té lloc algun canvi de context o situació.  
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Es tracta del primer pas del procés d’establiment de normes 

estàndards per al patrimoni cultural i per a estimular la participació 

activa de les autoritats i ciutadans en l’àmbit de la protecció i 

promoció cultural. Paral·lelament Europa impulsava, al si del procés 

de convergència i modernització de l’espai europeu, l’aplicació de les 

tecnologies de la informació i la digitalització del conjunt del 

patrimoni cultural europeu. 

 

 

En aquest context veurem com els documents de la UE inclouen, de 

forma explícita o implícita, alguns dels punts genèrics de la política 

cultural europea: suport al patrimoni cultural dels Estats membres, a 

la difusió i accés al patrimoni comú europeu i preservació de la 

diversitat. El Tractat de Roma (Tratado de Roma, Tratado constitutivo 

de la Comunidad Económica Europea, 1957) no especificava, en el 

seu articulat, res relatiu a la política cultural excepte que era un 

element de cohesió i promoció del desenvolupament dels pobles.  

 

 

Amb el Tractat de Maastricht (Tratado de la Unión Europea, 1992) 

s’inicia la base jurídica de la política cultural: donar suport i 

complementar les polítiques dels Estats membres, respectar la 

diversitat i posar en relleu el patrimoni comú, aplicant com a principis 

d’intervenció la complementarietat i la subsidiarietat. 

 

 

Amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea, 2007) l’article 6 atorga a la UE 

competència per a donar suport, coordinar o complementar l'acció 

dels Estats membres en àmbits diferents i, entre ells, la cultura; 

l’article 107 declara incompatibles els ajuts financers si van en contra 

de l’interès comú. L’article 167 recull de nou que la UE col·laborarà en 
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accions relacionades amb la cultura dels Estats membres, respectant 

la diversitat i donant valor al patrimoni comú; també, aquest article, 

assenyala com a objectiu la cooperació entre Estats membres, 

declarant que el Parlament Europeu i el Consell, d’acord amb el 

procediment legislatiu ordinari i prèvia consulta al comitè de les 

Regions, adopten mesures de foment amb exclusió de les accions 

d’harmonització de les disposicions legals reglamentàries dels Estats 

membres. 

 

 

La Carta europea dels drets fonamentals (Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión Europea, 2000) proclama en el seu article 

11 la llibertat d’expressió i informació, en l’article 13 la llibertat de les 

arts i investigació científica i el respecte a la llibertat de càtedra i en 

l’article 22 es proclama el respecte a la diversitat cultural, religiosa i 

lingüística. 

 

 

Passant als programes impulsats per la Unió Europea i, en concret, 

amb els relacionats amb els aspectes de preservació i difusió del 

patrimoni cultural, el Programa Rafael (Decisió 2228/97/CE), 

desenvolupat entre els anys 1997 a 2000, tenia com a objecte donar 

suport als Estats membres en relació al patrimoni cultural 

immobiliari, mobiliari (arxius, biblioteques i museus), arqueològic, 

subaquàtic, llocs d’interès, etc. 

 

 

Entre els anys 2000 i 2006 el Programa Cultura 2000 (Decisió 

508/2000/CE) va ser el primer programa Marc Comunitari Europeu 

que incorporava com a objectius el coneixement mutu de la cultura 

europea i les bones pràctiques en relació al patrimoni cultural 

mitjançant un únic instrument per a la gestió i el finançament. L’any 
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2002 es va instaurar el Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural, 

Europa Nostra i, l’any 2006, el Segell de Patrimoni Europeu, el qual 

es concedeix a llocs emblemàtics per a la història d’Europa. 

 

 

Amb l’Agenda Europea per a la Cultura (Resolución del Consejo de 16 

de novembre de 2007, relativa a una Agenda Europea para la 

Cultura) es produeix un canvi significatiu iniciant-se una estratègia 

comú europea en relació a la cultura, basa en tres eixos:  

 

 

1. Promoció del diàleg intercultural i la diversitat 

2. Promoció de la cultura com a impulsora de la creativitat i el 

creixement econòmic (Estratègia Lisboa per al Creixement)  

3. Promoció de la cultura com a element de les relacions 

internacionals de la Unió Europea. 

 

 

A partir d’aquest moment la consolidació d’una ciutadania europea es 

converteix en un objectiu estratègic i el patrimoni cultural comú 

europeu en el seu actiu més important.  

 

 

Pel que fa al període 2007-2013, el Programa Cultura, (Decisión 

1855/2006/CE), té com a prioritats el diàleg intercultural, la mobilitat 

transnacional dels agents culturals i dels productes culturals. 

 

D’altra banda, des de mitjans del segle XXI les accions de la Unió 

Europea s’han centrat en l’impuls les tecnologies digitals i Internet 

com a elements bàsics en relació a la preservació, difusió i accés al 

patrimoni cultural comú europeu per a la cohesió, pacificació, 

coneixement i participació ciutadana. L’any 2005 s’aprovà la Iniciativa 
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i2010: Biblioteques Digitals (Comunicación de la Comisión de 30 de 

septiembre de 2005 –i2010: bibliotecas digitales) amb la finalitat 

d’aconseguir, mitjançant la digitalització i l’accés en línia, l’accés, 

participació i gaudi del patrimoni cultural d’Europa per part dels 

ciutadans europeus. L’any 2007 aquesta Iniciativa es convertí en : 

“sobre i2010: hacia una biblioteca digital europea” (Propuesta de 

resolución del Parlamento Europeo “sobre i2010: hacia una biblioteca 

digital europea”); també l’any 2007 es crea la Fundació Europeana de 

Biblioteques Digitals. 

 

 

El projecte Europeana consisteix en una biblioteca digital de lliure 

accés amb la vocació de convertir-se en un catàleg en línia de tot el 

patrimoni cultural europeu significatiu. Aquest projecte té repercussió 

en el conjunt d’Estats membres, els quals han d’iniciar processos de 

digitalització, recol·lecció a la xarxa i recol·lecció de portals web, i 

repositoris amb vinculació estructural amb la Biblioteca Digital 

Europeana. 

 

 

Dels documents elaborats en l’àmbit de la UE se’n desprèn un mandat 

per als poders públics en relació a la cultura amb un doble vessant: 

per una banda la preservació del patrimoni cultural que adquireix 

connotacions de llegat que comporta la responsabilitat de ser 

transmès d’una generació a l’altra i, per altra banda, la creació de les 

condicions que facin possible l’exercici del dret de participació cultural 

dels ciutadans. Aquesta posició parteix de mitjans els anys 2000 quan 

es consolida la idea a Europa de la importància de la cultura per al 

progrés social. 
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L’any 2004, Raimon Weber, en el marc del Fòrum de les Cultures de 

Barcelona i el congrés “Drets culturals i desenvolupament humà” 

(UNESCO-FORUM, 2004), es posiciona en el sentit de considerar que 

el pes de l’economia en el desenvolupament de les polítiques 

europees no podia ser motiu per a la marginació de la cultura, 

manifestant que des de la seva fundació, la Unió Europea s’havia 

definit com una comunitat de valors, per la qual cosa el patrimoni 

cultural era el màxim exponent dels esmentats valors humans i 

universals. Per altra banda, també constatava la necessitat de 

superar les polítiques culturals nacionals que es desenvolupen de 

manera aïllada. 

 

 

En aquest sentit, entre les conclusions del Congrés esmentat, es 

reconeix que l’espai europeu es defineix per la diversitat cultural, 

interrelacionant aquest fet amb la fragmentació del mercat i prenent 

com a referents del context històric els diferents conflictes i 

confrontacions entre països que han tingut lloc en l’escenari europeu. 

Per això es conclou que, d’acord amb el consens internacional en 

matèria de drets humans, amb la política en matèria cultural i amb el 

reconeixement i coneixement de la diversitat cultural, es marquin 

quatre objectius bàsics: 

 

1. cohesió social 

2. creixement i desenvolupament sostenible 

3. diàleg cultural 

4. seguretat jurídica 

 

 

També s’intentà anar més enllà, en el àmbit cultural, mitjançant la 

que havia de ser la Constitució Europea, document rebutjat per 

França i Holanda, per la qual cosa no va entrar en vigor. Aquest 
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document feia l’aportació, com a novetat davant els Tractats, de 

l’objectiu de la “promoción del progreso científico y técnico”, incloent-

hi en el redactat del que havia de ser una Norma Fonamental, que “la 

Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y 

velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural 

europeo”: 

 

 

La Unión está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 

a los derechos humanos, incluidos los de las minorías. Esos valores, 

que se enuncian en el artículo I-2, son comunes a los Estados 

miembros. Además, las sociedades de los Estados miembros se 

caracterizan por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la 

justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 

hombres.(TRATADO CONST.EUR, 2004:I-3) 

 

 

Al llarg de l’anàlisi de la normativa i actes de la Unió Europea les 

institucions de la UE expressen com a finalitats de l’espai europeu, el 

que podriem resumir en forma de síntesi en els següents punts:  

 

- la voluntat de consolidar els valors de democràcia, llibertat, 

justícia, seguretat i lliure circulació per persones i béns  

- un mercat interior amb competència exclusiva de la UE sobre 

determinats aspectes (duanes, política monetària en zona euro, 

polítiques comunes, normes de competència) 

- un desenvolupament sostenible basat en l’economia de mercat i 

el progrés social, la inclusió, la igualtat i la protecció dels drets  

- la promoció del progrés científic i tècnic   

- la conservació, desenvolupament i accés al patrimoni cultural 

europeu i la seva diversitat 

 



 214 

Les finalitats en l’àmbit específic del patrimoni cultural se sustenten 

en tres grans pilars: 

 

a) la concepció del patrimoni cultural com a llegat de valors 

espirituals encarnats en béns materials o en activitats que 

comporten responsabilitat 

b) la dialèctica entre el reconeixement, conservació i difusió d’un 

patrimoni cultural comú europeu i la diversitat cultural que el 

conforma 

c) el reconeixement dels drets culturals de les persones com a 

base del desenvolupament social i la construcció europea 

 

 

La UE reconeix explícitament els valors dels quals és portador el 

patrimoni cultural, recollits a la doctrina i els tractats i acords 

internacionals, els quals relacionen el concepte de patrimoni cultural 

amb la dignitat de les persones. La Comissió també declara una 

finalitat bàsica del procés de construcció europea i legitimació de les 

decisions jurídicament vinculants de les institucions, és a dir, la 

consolidació d’una ciutadania europea:  

 

 

La ciudadanía de la Unión se instituyó en el Tratado de Maastricht, que 

introdujo el actual artículo 17 en el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea. En el se señala que la ciudadanía de la Unión 

serà complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional. 

Con arreglo al preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión, “la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y 

universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la 

solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado 

de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión. (…), sitúa a la 

persona en el centro de su actuación. La Unión contribuye a la 

preservación y al fomento de esto valores comunes dentro del respeto 
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de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así 

como de la identidad nacional de los Estados miembros. 

(Comunicación de la Comisión – Dar efectividad a la ciudadanía: 

promover la cultura y la diversidad a través de los programas relativos 

a la juventud, la cultura, el sector audiovisual y la participación 

ciudadana, art.2) 

  

 

Els Tractats de la UE expressen posicions de contribució i respecte a 

les cultures existents al si dels diferents Estats membres: l’article 1 

del TFUE parla de “llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, 

coordinar y complementar las acciones de los Estados miembros” 

(Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, art.1) també en 

l’àmbit de la cultura. Els Tractats defineixen com a finalitats la 

col·laboració en la protecció i conservació, difusió i impuls a la creació 

(art. 167 TFUE); el punt 4 de l’esmentat article diu també que “la 

Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en 

virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin 

de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas”. En el mateix 

sentit es defineix com a finalitat de la Unió Europea: “la conservación 

y el desarrollo del patrimonio cultural europeo” (Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea, art.3) 

 

 

El desembre de 1999 la Unió Europea va posar en funcionament la 

Iniciativa eEurope, una sociedad de la información para todos. Aquest 

document especificava la finalitat de “llevar la Era digital a cada 

ciudadano, escuela, hogar, empresa o administración, trabajar en la 

nueva alfabetización tecnológica en Europa y favorecer la cohesión 

social. Dentro de sus diez áreas principales de trabajo, recoge 

expresamente la participación de los discapacitados en la cultura 

electrónica”(MENDEZ,2001:113).  
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L’any 2000 la Unió Europea implementa el primer Programa marc 

d’àmbit cultural: Programa Cultura 2000. Tenint com a referència les 

directrius i línies de treball d’UNESCO, la digitalització formava part 

també dels objectius els projectes de cooperació del programa 

Cultura 2000 (el qual reunia els programes Raphael, Caleidoscopio i 

Ariane). Entre els objectius d’aquest Programa: 

 

Acciones específicas, innovadoras o experimentales en las que 

participen operadores de al menos tres de los países que participen en 

el programa. Esta acciones tienen por objeto principal fomentar la 

aparición y la expansión de nuevas formas de expresión cultural, 

mejorar el acceso a la cultura, en particular de los jóvenes y las 

personas desfavorecidas, y difundir acontencimeintos culturales en 

directo utilizando las nuevas tecnologías de la sociedad de la 

información (Decisión 508/2000/CE) 

 

 

En aquell moment es duien a terme, a Europa, diferents iniciatives en 

relació a la creació de portals web i repositoris relacionats amb el 

patrimoni cultural, com per exemple ECHO (European Cultural 

Heritage Online).  

 

 

Aquest projecte va ser  impulsat l’any 2002 per la societat alemanya 

Max Plank, amb la finalitat de crear una infraestructura d’investigació 

a la Xarxa, com a projecte europeu de patrimoni cultural en línia, que 

participés en els fòrums internacionals i en els consells assessors 

d’iniciatives i projectes com el d’Europeana: 

 

Aim of the ECHO initiative: 

The ECHO initiative aims to create an infrastructure to bring cultural 

heritage on the Internet, and builds up a network of institutions, 

research projects and other users which provide content and 



 217 

technology for the common infrastructure, with the aim to enrich the 

"agora" and to create a future Web of Culture and Science. 

Members of the ECHO agora: 

Institutions, projects and content providers all over the world are 

invited to join the ECHO initiative, to provide representations of 

cultural heritage as well as scholarly metadata on cultural heritage, but 

also electronic tools to work with representations of cultural heritage. 

Content provision: 

The ECHO initiative is open for provision of content in numerous fields 

and scientific disciplines. ECHO started to present seed collections. The 

presentations of these seed collections may give an idea of making 

other collections accessible via the ECHO portal. 

Conditions for being supported by the ECHO Initiative: 

Basis to take part and also being supported by the ECHO initiative is 

the agreement with the open access policy, ECHO has defined in the 

ECHO Charter and which is also presented by the "Berlin Declaration 

on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities." 

(ECHO, 2015) 

 

 
Fig.22. web ECHO. Cultural Heritage Online, disponible a echo.mpiwg-berlin.mpg.de 
<http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home> [darrer accés: 10 abril 2015] 
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L’any 2005 la Unió Europea inicia l’aplicació del programa 

eContentplus (2005-2008), (Decisión 456/2005/CE) amb les 

següents finalitats:  

 

a) donar suport al desenvolupament de continguts multilíngües 

per als serveis en línia innovadors de la Unió Europea 

b) pal·liar la fragmentació del mercat europeu en l’àmbit dels 

continguts digitals 

c) millorar l’accessibilitat i la facilitat d’ús de la informació 

geogràfica, el material educatiu i els continguts culturals. 

 

 

La Decisió del Parlament Europeu per a l’esmentat Programa 

eContentplus, estableix aquest programa plurianual comunitari 

d’increment de les possibilitats d’accés, ús i explotació dels continguts 

digitals a Europa, té com a objectius fonamentals, de la millora 

d’accés, ús i explotació de continguts, expressada en el seu títol, 

facilitar la creació i difusió de la informació en l’àmbit de la UE, 

incidint en els conceptes de biblioteques digitals i col·leccions en línia: 

 

Fomentará el establecimiento de unas infraestructuras europeas de 

información que permitan acceder a los recursos científicos y culturales 

digitales europeos y utilitzarlos a través de la instauración de una red 

de bibliotecas virtuales o de memorias comunes.  

Respaldará el desarrollo de colecciones y objetos interoperables 

disponibles en diferentes instituciones culturales (bibliotecas, archivos, 

museos, etc.), así como soluciones que faciliten las exposiciones, 

descubrimiento o repatriación de tales recursos 

(Decisión 456/2005/CE) 

 

 

L’any 2005, la Comunicación i2010: Bibliotecas Digitales té com a 

objecte “conseguir que el patrimonio cultural, audiovisual y científico 
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de Europa sea accesible a todos (…) reúne diversidad cultural, 

contexto multilíngüe y progreso tecnológico” (Comunicación de la 

Comisión de 30 de septiembre de 2005, al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones –i2010: bilbiotecas digitales). La digitalització del patrimoni 

i la seva accessibilitat en línia tenen la finalitat de fer accessibles els 

fons i garantir l’accés ciutadà. 

 

 

La Recomendación sobre la digitalización y la accesibilidad en línea 

del material cultural y la conservación digital (Recomendación de la 

Comisión 2006/585/CE) té com a finalitat l’accés en línia del 

patrimoni cultural europeu mitjançant la biblioteca digital europea, 

per a la qual cosa es requereix als Estats membres que preparin 

objectius de quantificació de la digitalització, fomentin el 

cofinançament entre el sector públic i el privat, que creïn institucions 

de digitalització, promoguin una biblioteca digital europea (amb un 

punt d’accés comú multilingüe), millorin les condicions de 

digitalització i accessibilitat en línia del material cultural, estableixin 

estratègies nacionals per a la conservació a llarg termini del material 

digital i l’accés al mateix, incloguin en la legislació disposicions que 

permetin la còpia múltiple i la migració de material cultural digital per 

part de les institucions públiques amb la finalitat de la conservació, 

que regulin en la seva legislació la conservació de continguts web per 

part d’institucions facultades per a realitzar aquesta funció, 

mitjançant tècniques de recol·lecció a la web. 

 

 

L’any 2007 es va crear el Grup d’experts dels Estats membres en 

matèria de digitalització i conservació digital, per tal de supervisar les 

pràctiques de progrés i intercanvi d’informació i bones pràctiques dels 

Estats membres sobre la digitalització i l’accessibilitat en línia del 
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material cultural i la conservació digital. El seu mandat s’ha ampliat 

recentment per a assessorar a la Comissió. 

 

 

L’any 2008, la Comissió europea va elaborar la Comunicación El 

patrimonio cultural europeo a un clic del ratón (Comunicación de la 

Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones –El patrimonio cultural 

europeo a un clic del raton: avances en la digitalización y el acceso 

en línea al material cultural y en la conservación digital en la UE) 

sobre les finalitats de les accions de la Unió Europea en relació a la 

Biblioteca Digital Europea, Europeana: Biblioteca, archivo y museo 

digital, el novembre del 2007 s’havia establert la Fundació Europeana 

de Bibloteques digitals i la Biblioteca Nacional dels Països Baixos seria 

la seu de l’estructura operativa. A partir del mes de febrer del 2008 

es va posar en marxa un lloc web com a experiència pilot. Els 

objectius en aquest moment eren fer accessible material cultural, 

principalment de domini públic i gestionar acords, en el seu cas, amb 

els titulars dels drets; també es planteja com a objectiu: “abordar la 

búsqueda y extracción de datos multilíngüe, así como la integración 

de herramientas de colaboración” (Comunicación de la Comisión –El 

patrimonio cultural europeo a un clic de raton).  

 

 

En aquest moment es plantegen també objectius quantitatius de 

digitalització i l’impuls d’organismes públics i privats per a la 

digitalització de patrimoni cultural. En aquest moment tretze Estats 

havien creat portals nacionals amb la funció d’agregadors 

d’Europeana, i també s’havien creat alguns portals privats. 
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En l’àmbit legislatiu els Estats membres han adaptat la normativa per 

tal de permetre la còpia múltiple amb finalitats de conservació del 

material digital amb requisits de possibilitats de migració entre 

formats diferents així com s’ha actualitzat la legislació en matèria de 

dipòsit legal. 

 

 

Europeana conformà a partir d’aquest moment com a repositori, 

promogut per la Fundació Europeana, amb la col·laboració de 

diferents socis, i amb l’objectiu de difondre el patrimoni cultural 

europeu mitjançant l’accés a col·leccions digitals en línia, de museus, 

biblioteques i arxius europeus, i també per promoure el contacte 

interactiu entre els diferents usuaris.  

 

 

Europeana es pot seguir a les plataformes de la Web social: 

Facebook, Twitter, Google o Pinterest. La creació d’Europeana va 

estar motivada per l’assoliment de tres objectius (que aniran 

motivant diferents accions i projectes al si de la UE): 

 

a) la digitalització del patrimoni cultural europeu 

b) l’accessibilitat en línia, amb l’establiment de portals web a cada 

Estat amb criteris d’interoperabilitat 

c) la conservació digital (recol·lecció a la web, còpia múltiple, etc.) 

 

 



 222 

 
Fig.23. web Europeana, disponible a: europeana.eu  
<http://www.europeana.eu/portal/> [darrer accés: 10 març 2015] 
 
 

 

En aquell moment ja es van detectar problemes com la inclusió de 

material protegit pels drets d’autor, la incorporació de funcions de 

recerca i extracció de dades en format multilingüe, o la integració 

d’instruments de col·laboració i difusió d’Europeana entre el públic en 

generals. La majoria dels Estats de la UE van anar establint 

programes de digitalització i portals web que actuen en col·laboració 

amb Europeana. Els continguts compten amb llicència Creative 

Common Pulbic Domain (CCO). 

 

 

Europeana is constructed by so-called content suppliers, a large and 

varyng number of networks created for the Europeana project. Several 

are outspoken museum-networks, such as Athena (that collects 

museum contents and promotes digitization standards for museums), 

BHL-Europe (that includes natural history museums with an aim to 

present European biodiversity), HOPE (based on museums that focus 
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on social history around the 19.20th century), MIMO (which is 

gathering information about musical instruments in European 

museums), and Natural Europe (that is digitalizing collections from 

natural history museums)(HÖGLUND,2012) 

 

 

El mes d’abril de l’any 2010 es va publicar la Carta del domini públic 

d’Europeana, (EUROPEANA, 2010) és a dir, obres en què la protecció 

dels drets d’autor ha expirat i béns comuns públics d’informació no 

condicionats per drets d’autor, en la qual es reconeix que el paper de 

preservació del coneixement compartit per tots els ciutadans ha de 

ser compatible amb la conservació del domini públic en benefici de 

tots els europeus, assegurant la seva funció en l’entorn digital de la 

societat de la informació en xarxa. La finalitat d’aquests principis és 

instituir normes per al funcionament correcte del domini públic en 

l’entorn digital.  

 

 

En la Carta del domini públic Europeana s’exposen els canvis 

essencials de la interacció entre tecnologia digital, Internet i el 

patrimoni cultural, determinant per a les polítiques culturals del segle 

XXI, definint Internet com un nou accés al coneixement i la creativitat 

amb repercussions significatives en la funció de les institucions del 

patrimoni cultural i científic així com la necessitat de modificar i 

adaptar la legislació i normativa 

 

 

La digitalización de colecciones analógicas crea nuevas oportunidades 

para compartir y reutilizar conocimiento de manera creativa, incita al 

ciudadano a explorar y reaccionar frente al patrimonio común 

siguiendo nuevas vías a las que la legislación común todavía se han de 

adaptar. (EUROPEANA,2010) 
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La carta constata com l’accés al patrimoni cultural repercuteix en la 

ciència, la innovació i el creixement econòmic contemporanis, el canvi 

en les institucions i entitats quan es dóna la “transformación de 

guardianes de colecciones analógicas en proveedores de servicios 

digitales” (EUROPEANA, 2010) 

 

 

La Carta recull la dificultat que suposa, per al sector cultural, la 

creació i manteniment de col·leccions digitals plantejant el tema dels 

drets d’exclusivitat sobre versions d’obres de domini públic a canvi de 

finançament. Aquesta situació és contradictòria amb la necessària 

llibertat en l’accés compartit al material que forma part del domini 

públic: compromet la seva missió principal i afebleix la relació amb 

els usuaris, doncs “la digitalización del conocimiento y de la 

información representa el interés común de toda la sociedad”: 

 

Las obras que forman parte del dominio público en forma analógica 

deben seguir estando disponibles sin cargo alguno en forma digital. 

Esto significa que digitalizar tales obras aumentará el acceso público a 

ella en lugar de imponer restricciones. Para conservar su relevancia en 

la era digital, las organizaciones encargadas del patrimonio cultural y 

científico deben esforzarse por aumentar el acceso a toda cultura o 

conocimiento compartidos. Asimismo, deben actuar como prinipal 

punto de refeencia para las obras pertenecientes a sus propias 

colecciones. Además pueden desarrollar servicios adicionales en torno 

a sus contenidos sin la necesidad de exigir derechos de exclusividad 

sobre obras que ya formaban parte del dominio público de forma 

analógica.(EUROPEANA,2010) 

 

 

L’any 2011 es va adoptar la Recomendación para la digitalización y 

acceso en línea al patrimonio cultural y la preservación digital 

(Recomendación de la Comisión 2011/711/UE). Aquesta Recomanació 
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estableix l’objectiu de 30 milions d’objectes disponibles mitjançant 

Europeana, per a l’any 2015, i convida els Estats membres a crear 

condicions marc legals per sustentar els mecanismes de concessió de 

llicències per a la digitalització a gran escala i transfronterera, 

l’accessibilitat de les obres que estan fora dels circuits comercials i 

facilitar la disponibilitat de bases de dades amb informació sobre els 

drets, connectades en l'àmbit europeu, així com facilitar la 

digitalització i accessibilitat de béns culturals amb drets d’autor.  

 

 

La Recomanació fomenta la col·laboració entre els sectors públics i 

privats i l’ús de fons estructurals per a donar suport a la digitalització. 

Per últim incideix en la necessitat d’estratègies nacionals per a la 

conservació a llarg termini del material digital. 

 

 

De finals del 2011 és la Comunicación Datos abiertos. Un motor para 

la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente. En el punt 

3.2.1. d’aquesta Comunicació es diu que “las políticas para la 

digitalización del patrimonio cultural y el desarrollo de Europeana (la 

biblioteca, archivo y museo digital de Europa) destinadas a garantizar 

la mayor utilitzación posible del material cultural digitalizado y los 

metadatos correspondientes”.  En el punt 5.3. referent a finançament 

diu: “la Comisión seguirá también apoyando las actividades de 

digitalización y el desarrollo de la plataforma Europeana que aborda 

un aspecto importante de la reutilización de la información” 

(Comunicación de la Comisión, del Parlamento Europeo, del Consejo, 

del Comité Europeo Económico y Social y del Comité de las Regiones. 

-Datos abiertos. Un motor para la innovación, el crecimiento y la 

gobernanza transparente). 
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L'any 2013 la Directiva de reutilización de la información (Directiva 

2013/37/EU) estableix el principi general que els documents de les 

biblioteques, els museus i els arxius podran ser reutilitzables bé per 

finalitats comercials com per no comercials, i promou la disponibilitat, 

en format obert de lectura mecànica, juntament amb les metadades i 

la utilització d’estàndards oberts. A les institucions del sector cultural 

els hi està permès aplicar una taxa basada en els costos totals 

malgrat que, en la pràctica, arxius, biblioteques i museus 

s’incorporen amb els mateixos requisits que establia la Directiva del 

2003, s’incorporen amb una normativa particular. 

 

 

El 10 de desembre de 2013 es va adoptar el Programa de Treball 

Horizon 2020. Work Programme 2014-2015. Europe in a changing 

world-inclusive, innovative and refective Societies (EUROPEAN 

COMISSION, 2015) 

 

 

La base conceptual del document, pel que fa a la part específicament 

relacionada amb el que anomena Era digital, es basa a demostrar “It 

will show how digital cultural resources can promote creativity and 

generate innovation in research design and methodology, lead to 

richer interpretations of the past, bring new perspectives to questions 

of identity and culture, and generate societal and economic 

benefits.”(EUROPLAN,2015). Partint de la base que el patrimoni 

cultural es pot transformar en actius digitals i crear valor en relació a 

les institucions europees, el mateix patrimoni cultural, el turisme i la 

creació cultural. Com a objectiu programàtic el document planteja la 

millora de la comprensió dels processos de construcció i debat entorn 

la identitat europea i utilitzar els recursos per a afavorir la innovació 

en tots els sectors. 
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L’abast del projecte comprèn l’impuls de projectes de 

desenvolupament de les tecnologies avançades aplicades a l’accés, 

reutilització i explotació dels recursos culturals digitals, a les 

col·leccions científiques, arxius, museus, biblioteques i llocs del 

patrimoni cultural. Els projectes hauran d’incorporar bases de 

col·laboració transfronterera, transversal, multilingüe i 

interdisciplinària, amb grups d’investigadors i usuaris.  

 

El projecte es proposa enfortir la interrelació entre les tecnologies de 

la comunicació i el patrimoni cultural i noves modalitats d’accés; vol 

posar en marxa xarxes amb especialistes de les TIC i especialistes en 

patrimoni digital. Els objectius esperats són: 

Stimulate new research perspectives for the humanities and social 

science communities, promote further the use of digital cultural 

heritage allowing its reinterpretation towards the development of a 

new shared culture in Europe. provide innovative and creative methods 

for approaching cultural assets and generate applications and services 

to access and exploit the rich and diverse European digital cultural 

heritage in a sustainable way. Foster collaboration between those with 

primary expertise in the interpretation of cultural data and researchers 

with complementary expertise in digital and interactive 

frameworks.(EUROPEAN COMISSION, 2015) 

 

Aquest programa vol impulsar projectes partint del fet que l’era 

digital ha modificat els comportaments i expectatives socials i 

individuals i que l’ús de tecnologies digitals per a la investigació, en 

humanitats i ciències socials, ha demostrat la necessitat de 

l’esmentat sector d’adaptar-se i transformar-se en relació al canvi 

digital.  
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Aquests canvis conflueixen en la necessitat creixent de compartir la 

riquesa dels recursos culturals, la investigació i el coneixement de les 

col·leccions de patrimoni cultural i en el reconeixement que existeix 

un procés continuat de creació de nous béns culturals. S’incideix en 

les possibilitats dels recursos digitals culturals per a fomentar la 

creativitat, innovació en la metodologia d’investigació, aportar noves 

perspectives en les qüestions d’identitat i cultura i generar beneficis 

socials i econòmics. L’any 2014 s’adopta el Plan de trabajo en materia 

de cultura (2015-2018) (Conclusiones del Consejo y de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 

en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura 

(2015-2018)). Aquest document es basa en els següents fonaments: 

 

 

Article 167 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) 

Resolució del Consell de 16 de novembre de 2007, Agenda Europea 

per a la Cultura 

Reglament (UE) 1295/2013 d’establiment del Programa Europa 

Creativa (2014-2020) 

Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 

integrador 

Pla de Treball en matèria de Cultura 2011-2014 

Conclusions del Consell de 26 de novembre de 2012 sobre la 

governança cultural 

 

 

Les prioritats del Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) 

se centren en els àmbits: Cultura accessible i integradora, Patrimoni 

cultural, Sectors Cultural i Creatiu: economia creativa i innovació i 

promoció de la diversitat cultural, cultura en les relacions exteriors de 

la UE i mobilitat. 
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Fig.24.web European Comission, “European heritage label”,  
disponible a: ec.europa.eu 
<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-
label/index_en.htm> [darrer accés: 15 abril 2015] 
 

 

En el punt I.b) de la Introducció de l’esmentat document, s’expressa 

com a principi rector que s’haurà de “velar por la excelencia, la 

innovación y la competitividad de los sectores cultural y creativo, 

mediante el conocimiento del trabajo de artistas, cradores, 

profesionales de la cultura, y mediante el reconocimiento de la 

contribución de estos sectores a los objetivos de la estrategia Europa 

2020 para el crecimiento y el empleo, prestando particular atención a 

los desafíos de la transición al entorno digital” (Conclusiones del 

Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo 

en materia de cultura (2015-2018)). En l’annex I es detallen les 

prioritats: 

 

A1) Desarrollo de la competencia clave «conciencia y expresión 

culturales» 

A2) Fomentar el acceso a la cultura a través de medios digitales: 

políticas y estrategias para la ampliación de audiencia 

A3) Promover la contribución de la cultura a la inclusión social 
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B1) Gobernanza participativa del patrimonio cultural 

B2) Transferencia de competencias, formación y conocimientos: 

profesiones del patrimonio tradicionales y emergentes 

B3) Evaluación del riesgo y prevención para la protección del 

patrimonio cultural frente a los efectos de catástrofes naturales y las 

amenazas ocasionadas por la acción humana 

C1) Acceso a la financiación. 

C2) Cometido de las políticas públicas en el desarrollo del potencial de 

emprendimiento e innovación de los sectores cultural y creativo 

C3) Turismo cultural sostenible 

D1) Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales 

D2) Cultura en las relaciones exteriores de la UE 

D3) Diálogo intercultural y movilidad 

D4) Cine: mayor circulación de películas europeas 

 

 

 

L’any 2014, la Fundación Europeana elabora el document We 

trasform the world with culture. Europeana Strategy 2015-2020, en 

el qual es manifesta una variació en la posició de la UE, en relació a 

la biblioteca digital. L’estudi d’impacte es basa en les metodologies 

del Business Model Canvas d’Alex Osterwalder, i el Balanced Value 

Impact model, de Simon Tanner.  

 

 

Aquest document reconeix que, fins aquell moment, només s’havia 

digitalitzat el 10% del conjunt del patrimoni cultural europeu, i posa 

l’accent de forma molt més potent en les relacions entre l'economia i 

el patrimoni cultural. En termes d’impacte Europeana es planteja com 

a objectius: a) posar en contacte emprenedors, agents creatius i 

fonts de finançament; b) promoure la col·laboració i l’intercanvi 

d’habilitats, recursos i experiència ; c) facilitar l’accés a continguts del 
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patrimoni cultural d’alta qualitat (POOLE et al.,2015). La finalitat és 

contribuir al desenvolupament de nous productes i serveis, la 

generació de nous llocs de treball i l’augment de l’activitat econòmica. 

 

 
Fig.25.web Europeana, “We trasform the world with culture. Europeana Strategy 
2015-2020” disponible a: strategy2020.europeana.eu  
<http://strategy2020.europeana.eu> [darrer accés: 10 març 2015] 
 
 
 
Europeana vol aportar com a valor afegit el fet de ser el repositori 

més gran de patrimoni cultural a Europa, amb plena fiabilitat 

científica i accés directe al patrimoni. Actualment compta amb 30 

milions de registres de metadades, provinents de 28 Estats membres, 

a més d’Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein, amb 2.500 

institucions patrimonials compartint els fons.  

 

 

Els problemes identificats en aquest moment són les restriccions 

motivades pels drets d’autor, per les polítiques i models de negoci o 

per causes més tècniques com les dificultats a causa del format de 

les dades. D’acord amb el pla estratègic 2015-2020 l’impacte esperat 

en aquesta etapa ha d’incidir en el sector turístic i en la qualitat de la 

investigació, a més d’interactuar amb el sector de l’educació. 



 232 

III.2. Les col·leccions en línia com a instrument per a la 

participació cultural 

 

 

Els diferents fons i conjunts patrimonials es van incorporar a la xarxa 

en forma de col·lecció en línia de lliure accés. Un dels darrers casos 

és la britànica Wellcome Collection, col·lecció és impulsada per la 

Wellcome Trust, organització no governamental sense ànim de lucre, 

fundada l’any 1936 per Hernry Wellcome, la qual ofereix la 

possibilitat d’ús lliure dels seus arxius (excepte pel que fa a finalitats 

comercials) mitjançant la llicència Creative Commons d’atribució 

genèrica 2.0. 

 

 

D’acord amb Lauren Algee “Empowering users has long been a goal 

of digital collection stewards. Supporting discovery, use, and 

navigation of digital collections is a fundamental part of providing 

access and encouraging inquiry, interpretation, and 

knowledge”(ALGEE,2012). D’altra banda, les investigacions en els 

camps de les humanitats i les arts no poden generar les seves dades 

a base de models o experiments, a diferència d’altres disciplines, per 

als projectes d’investigació en els camps de les humanitats és 

essencial treballar amb les fonts. Aquestes, en forma de documents, 

imatges o materials diversos es troben dipositades sovint en 

institucions de patrimoni cultural com biblioteques, arxius o museus. 

La digitalització d’aquests conjunts de béns patrimonials i la 

possibilitat d’accedir-hi en línia han incidit en la metodologia i en els 

resultats dels treballs d’investigació en  el camp de les humanitats i 

en l’accés al coneixement i al patrimoni cultural (BORGMAN,2009). 
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Entitats, organitzacions i institucions europees han optat per la 

digitalització del patrimoni cultural amb el doble objectiu de fer-lo 

accessible en línia i preservar-lo per a les generacions futures “As 

single access point to Europe's digital culture, Europeana provides 

access to culture for all, including for education, work and leisure, 

and serves as a hub for the creative industries and innovative re-use 

of cultural material”(EUROPEAN COMISSION, 2015) 

 

 

La Unió Europea, i en sintonia amb les institucions dedicades a la 

cultura i el patrimoni cultural com UNESCO i ICOM, ha definit la 

digitalització i l’accés en línia al patrimoni cultural com a prioritats pel 

que respecta al desenvolupament de la seva política cultural amb 

l’objectiu de reforçar les possibilitats de participació i informació que 

el sistema li permet al ciutadà, d’acord amb la doctrina de drets 

culturals i de comunicació i informació de les persones. 

 

 
1.2.4. Information access and user needs 

5. The museum should evaluate the needs of its users and where 

appropriate provide services tailored to different categories of user, such 

as researchers, teachers and students, learners and the general public. 

These services should include a research area where visitors can consult 

paper records and files, together with manual or online search facilities 

giving access to catalogue records, images, contextual information and 

other resources. The museum should consider widening access by 

providing information about its collections to central metadata registries 

such as Europeana. 

6. The search facilities should enable staff and users to find relevant 

information about the collection and individual objects, by searching for 

criteria such as object name, title, object type or classification, material, 

collection place, producer, production date or period and object number. 

7. The system must enable the museum to restrict access to confidential 

information and details affected by copyright constraints, while 

respecting Freedom of Information legislation. The restricted information 
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may include details such as identifying marks or defects, valuations, 

storage locations and the exact find spots of natural history or 

archaeology objects. (CIDOC, 2012) 

 

 

L’accés al patrimoni europeu i la participació cultural s’han prioritzat 

per part de les polítiques culturals europees no només com a drets de 

les persones sinó com a coadjuvants en el procés de transformació 

del que, al llarg de la història d’Europa, havia estat un obstacle per a 

la convivència i la col·laboració, és a dir, la diversitat cultural, i per 

contra aconseguir reconèixer, en aquesta diversitat, un patrimoni 

comú europeu. 

 

 

L’article 167 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, diu: 

 
1. La Unió ha de contribuir al floriment de les cultures dels Estats membres, 

dins del respecte de la seva diversitat nacional i regional, posant de relleu al 

mateix temps el patrimoni cultural comú. 

2. L’acció de la Unió ha d’afavorir la cooperació entre estats membres i, si cal, 

donar-hi suport i completar l’acció d’aquests en els àmbits següents: 

- la millora del coneixement i la difusió de la cultura i la història dels pobles 

europeus, 

- la conservació i la protecció del patrimoni cultural d’importància europea, 

- els intercanvis culturals no comercials, 

- la creació artística i literària, incloent-hi el sector audiovisual. 

(Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) 

 

 

Recopilant la informació analitzada veiem que l’any 2005 els Estats 

membres de la Unió Europea, en el marc dels Rencontres pour 

l’Europe de la Culture, van signar la “Declaration en faveur d’un 

charte pour l’Europe de la culture”, en la qual s’afirma que la cultura 

constitueix un element fonamental de la identitat i la ciutadania 
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europees, tot i reconèixer les competències pròpies dels estats i les 

institucions i l’existència d’una diversitat cultural al si d’Europa, que 

ha de ser preservada i promocionada. Aquest mateix any 2005 la 

Comissió Europea va elaborar la Comunicació i2010: Biblioteques 

digitals, que converteix en prioritària la creació d’un catàleg en línia 

del patrimoni europeu; l’any 2007 es va aprovar la proposta de 

resolució del Parlament Europeu sobre i2010: Cap a una biblioteca 

digital europea, i es va crear la Fundació Europea de Biblioteques 

Digitals.  

 

 

Ja hem vist com l’any 2008 la Comissió Europea elaborà la 

comunicació El patrimoni cultural europeu a un clic del ratolí: avenços 

en la digitalització i l’accés en línia al material cultural i en la 

conservació digital a la UE, i s’inaugurà oficialment Europeana, amb 

tres objectius: la digitalització del patrimoni, l’accessibilitat en línia 

establint portals a cada estat i treballant en la interoperabilitat, i per 

últim la conservació digital: recol·lecció a la web, còpia múltiple, etc.  

 

 

El document elaborat per la Fundació Europeana We transform the 

world with culture. Europeana Strategy 2015-2020 (POOLE et all., 

2015) ha suposat una significativa variació en la posició de la UE en 

relació amb la biblioteca digital. En aquest programa es reconeix que 

només s’ha digitalitzat un 10 % del patrimoni cultural europeu i es 

posa l’accent en la potencialitat com a factor de canvi social i 

econòmic del patrimoni cultural.  

 

 

Així mateix, es vol afavorir la participació de l’usuari amb diferents 

propostes, com ara canals especialitzats per a amants de la cuina, 

fashionistes, historiadors, emprar formats de cocreació, laboratoris 
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creatius, tallers de models de negoci o accés al capital per a 

emprenedors creatius.  

 

 

Ja hem vist com el Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) 

(Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos 

de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el 

Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018)) recull com a 

prioritats: "a) Cultura accesible e integradora, b) Patrimonio cultura, 

c) Sectores cultural y creativo: economia creativa e innovación, d) 

Promoción de la diversidad cultural, cultura en las relaciones 

exteriores de la UE y movilidad" 

 

 

La prioritat B de l’Annex és el Patrimoni cultural i, dins d’aquest, els 

projectes: “Agenda Europea per a la Cultura: Diversitat cultural i 

diàleg intercultural” i “Estratègia Europa 2020: Creixement 

intel·ligent i sostenible”. Es refereixen les actuacions següents: 

 

 

1.Per part dels Estats membres la governança participativa del 

patrimoni cultural mitjançant el MOC (Mètode Obert de Cooperació 

amb reunions periòdiques d’experts, institucions i Ministeris de 

Cultura dels Estats i elaboració de documents); determinació 

d’enfocaments innovadors per al governament multinivell del 

patrimoni material, immaterial i digital que incumbeix el sector 

públic, part interessada privada i societat civil; es durà a terme 

mitjançant la realització d’un inventari i una comparativa entre 

polítiques públiques a escala nacional i regional en relació a les bones 

pràctiques i en cooperació amb les xarxes de patrimoni existents, 

amb l’objectiu d’elaborar un Manual de bones pràctiques per als 

responsables de les decisions i les institucions de patrimoni cultural. 
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2.En segon lloc, per part dels Estats membres la transferència de 

competències, formació i coneixements en relació a professions del 

patrimoni, tradicionals i emergents, mitjançant MOC, intersectorial, 

per a la millora de la capacitat de les esmentades professions 

s’inclouran les professions emergents en el context de l’entorn digital 

i s’animarà a la participació d’experts en educació, es durà a terme 

mitjançant un inventari dels esquemes de formació existents per a 

determinar les necessitats en relació al patrimoni material, 

immaterial i digital.  

 

3. En tercer lloc per part de la Comissió es durà a terme l’avaluació 

del risc i prevenció en relació a la protecció del patrimoni cultural 

davant catàstrofes naturals i amenaces de l’acció humana d’acord 

amb les estratègies internacionals existents (tenint en compte 

sobreexplotació, contaminació, desenvolupament sostenible, zones de 

conflicte i catàstrofes naturals).  

 

 

 
Fig.26. web European Comission, “Digital cultur” disponible a: ec.europa.eu  
<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-culture> [darrer accés: 15 abril 
2015] 
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D’altra banda Europa 2020: Una estratègia de creixement intel·ligent 

sostenible i integrador, presenta set iniciatives emblemàtiques per a 

la seva aplicació als Estats membres, entre aquestes en destaca la 

iniciativa Una agenda digital para Europa  “que debe favorecer la 

creación de un mercado digital único, caracterizado por un alto nivel 

de seguridad y un marco jurídico claro. Además, toda la población 

debe poder acceder a Internet de banda ancha (después, de 

velocidades superiores);” (Comunicación de la Comisión –Europa 

2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador). 

 

 

Una de les prioritats en aquesta nova etapa és millorar la qualitat de 

les dades i canviar el concepte: fins a aquest moment Europeana 

s’havia estructurat per proporcionar dades lineals des d’un repositori 

central; el nou plantejament del projecte és donar accés directe als 

objectes mitjançant una arquitectura de distribució.  

 

 

Europeana ha canviat el concepte de portal pel de plataforma, tal 

com recull el document We transform the world with culture. 

Europeana Strategy 2015-2020: 

 

A «Multi-sided Platform» is one of the prevailing business models 

of the internet economy. It creates value by facilitating 

interaction between two or more distinct, but interdependent 

groups. As such, the platform is of value to one group of 

customers only if the other groups are sharing the experience. A 

good example is a platform such as Airbnb, that brings together 

people who are looking for a place to stay with people who have 

apartments for rent. (POOLE et al., 2015) 
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L’objectiu és ser el repositori més gran del patrimoni cultural a 

Europa, amb plena fiabilitat científica i amb accés directe al patrimoni 

(actualment amb 30 milions de registres de metadades, 28 estats 

membres a més d’Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein, i 2.500 

institucions patrimonials compartint els seus fons). Els problemes 

identificats en aquest moment són les restriccions motivades bé pels 

drets d’autor, bé per polítiques i models de negoci, bé per causes 

més tècniques com les mancances en el format de les dades. 

 

 

D’acord amb el pla estratègic d’Europeana per als anys 2015-2020, 

l’impacte esperat en aquesta etapa és incidir en el sector turístic i en 

la qualitat de la investigació, a més d’interactuar amb el sector de 

l’educació. En definitiva, el nou programa es mou dins una 

perspectiva més economicista que l’anterior i expressa la voluntat de 

convertir els usuaris en clients (customers). 

 

 

L’estratègia de la Unió Europea per a aprofitar les oportunitats que 

crea l’entorn digital s’ha elaborat d'acord amb tres elements claus 

(JUNCKER,2014): 

 

1.En primer lloc la millora de l’accés dels consumidors als béns i 

serveis digitals a tota Europa. Amb aquest objectiu es proposen 

normes harmonitzades de la UE en matèria de contractes i protecció 

dels consumidors; paqueteria més eficient; la fi del bloqueig geogràfic 

injustificat i la investigació de la competència antimonopoli en el 

sector del comerç electrònic de la UE. També es proposa la 

modernització de la legislació sobre drets d'autor, la revisió de la 

Directiva sobre la transmissió per satèl·lit i cable i la reducció de la 

càrrega administrativa que suporten les empreses a causa dels 

diferents tipus d’IVA. 
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2.En segon lloc la creació d’igualtat de condicions per a les xarxes 

digitals i els serveis innovadors. Amb aquesta finalitat s’impulsa la 

revisió de la normativa sobre telecomunicacions de la UE, revisió del 

marc de comunicació audiovisual, anàlisi del paper de les plataformes 

en línia (motors de recerca, plataformes de la Web social…) i millorar 

la lluita contra els continguts il·lícits a internet; reforçar la protecció 

del tractament de dades personals i millorar la ciberseguretat. 

 

 

3.En tercer lloc maximitzar el potencial de creixement de l’economia 

digital. Amb aquest objectiu la Comissió proposarà una iniciativa 

europea de lliure flux de dades, així com una iniciativa europea de 

computació en núvol. Definirà les normes i interoperabilitat en àmbit 

fonamentals (sanitat, planificació del transport o energia en línia). 

També es promourà una societat digital integradora (amb un 

aprofitament democràtic d’Internet) i un nou pla per a l’Administració 

electrònica que connectarà els registres mercantils a tota Europa, 

farà compatibles els sistemes nacionals i intentarà minvar la càrrega 

burocràtica amb la iniciativa “Un sol cop”, A més s’accelerarà la 

implementació de la contractació electrònica i la signatura 

electrònica. 

 

 

Amb la Recomanació sobre digitalització i accessibilitat en línia del 

material cultural i la conservació digital, la UE es proposa com a 

objectiu fomentar el creixement econòmic, l'ocupació i la qualitat de 

vida en relació a la “Estrategia Europa 2020”. Defineix com a objecte 

de les accions de l’esmentada Recomanació el que anomena 

“memòria cultural d’Europa” i també “material cultural”: 

“publicaciones impresas (libros , revistas y periódicos), fotografías, 

piezas de museo, documentos de archivo, material audiovisual y de 
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audio, monumentos y yacimientos arqueológicos” (Recomendación de 

la Comisión 2011/711/UE) 

 

 

Aquest document detalla que les accions es porten a terme amb la 

Iniciativa de Biblioteques Digitals i Europeana, biblioteca, arxiu i 

museu digitals a Europa. Pel que fa referència a l’accessibilitat en 

línia del material cultural, es vol aconseguir una major 

democratització en l’accés al patrimoni cultural, dotar de coherència 

al patrimoni cultural europeu (tot i la seva diversitat) i, per últim, 

complir els mandats d’accés i conservació en l’entorn digital, del 

patrimoni cultural. 

 

 

Mitjançant aquesta Recomanació s’impulsa l’acció concertada per a la 

digitalització dels respectius materials, així com la col·laboració dels 

àmbits públic i privat, per tal d’assumir els costos d’aquest procés. Es 

té en compte el ple respecte per als drets de propietat intel·lectual, 

definits com un instrument d’incentivació de la creativitat. 

 

 

En relació a Europeana, l’esmentada Recomanació es proposa l’any 

2025 com a data límit per a la digitalització del patrimoni cultural 

europeu. 

 

 

El acceso a través de Europeana a todas las obras maestras de 

dominio público, esto es, a aquellas obras y objetos clave para la 

cultura y la historia que los Estados miembros hayan determinado y 

seleccionado, enriquecerá el contenido del sitio en consonancia con las 

expectativas de los usuarios. Conviene alentar a los Estados miembros 

para que adopten disposiciones destinadas a garantizar que todo el 
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material digitalizado con financiación pública sea accesible a través de 

Europeana, ya que así se impulsaría el desarrollo de la plataforma y se 

establecería un marco claro para el suministro de contenidos por parte 

de las instituciones culturales. (Recomendación de la Comisión 

2011/711/UE) 

 

 

D’altra banda la Recomanació fa constar la preocupació que suscita la 

conservació del material cultural digital, a causa de l’obsolescència 

dels suports físics i  lògics o el seu deteriorament, i també en relació 

a l’absència de polítiques clares i globals sobre la conservació de 

materials digitals per part dels Estats. Segons aquest document es fa 

necessari evitar una excessiva divergència entre la normativa del 

dipòsit legal digital. També s’exposa en aquest document la 

importància de la tècnica de recol·lecció a la web, la recollida de 

material d’Internet amb finalitat de conservació, amb la recomanació 

que es reguli mitjançant cada legislació nacional. 

 

23. avanzar de manera concreta en la gestión de Europeana para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo y su desarrollo como 

proyecto basado en el patrimonio cultural, así como facilitar su vínculo 

con la educación, el turismo cultural y otros sectores; fomentar, 

cuando proceda, la reutilización de los contenidos digitales del 

patrimonio cultural para aumentar la diversidad cultural y estimular el 

uso de conocimientos sobre el patrimonio en la expresión artística 

contemporánea y por los sectores cultural y creativo (Conclusiones del 

Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural) 

 

 

Com a instrument de coneixement, col·laboració i participació 

cultural, la Unió Europea, i els Estats membres, han optat per la 

digitalització del patrimoni cultural europeu i l’estructuració d’un únic 

accés en línia a l’esmentat patrimoni cultural digitalitzat. Amb 
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aquesta funció s’implementa el projecte Europeana; Europeana té 

com a objectius instrumentals la recollida de dades, informació i 

continguts, la consolidació d’una interfície que permeti un accés únic, 

i el servei a diferents tipologies d’usuaris; els requisits bàsics del 

projecte són la interoperatibilitat, la preservació del material 

digitalitzat, el respecte als drets de propietat intel·lectual i la 

superació dels obstacles que puguin dificultar l’accés als seus 

continguts.  

 

 

Els Estats membres han anat establint programes de digitalització del 

patrimoni cultural de cada Estat, així com l’aportació de continguts a 

Europeana, mitjançant agregadors, repositoris i programes específics. 

Els Estats membres han anat adaptant llurs legislacions i normatives 

específiques en funció dels objectius i finalitats esmentats. També 

han anat desenvolupant els seus projectes de digitalització en 

sintonia amb les recomanacions dels organismes internacionals i amb 

els respectius marcs jurídics i normatius. 

 

 

En definitiva la Unió Europea reconeix els drets humans, els drets 

culturals i la relació entre progrés social i conservació, 

desenvolupament, accés i participació en el patrimoni cultural. 

Defineix el patrimoni cultural europeu com un patrimoni amb identitat 

pròpia conformat, a la vegada, per una diversitat de cultures. 

Reconeix com un dels principals instruments de cohesió social i de 

construcció de la ciutadania europea, el coneixement i respecte per la 

diversitat del patrimoni cultural d'Europa i la digitalització i accés en 

línia a l'esmentat patrimoni com un dels projectes bàsics de la seva 

política cultural.  
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III.3. Repercussió de les polítiques de la UE, de digitalització i 

accés en línia  

 

 

Una mostra de l’impacte de les polítiques de digitalització i accés en 

línia europees és l’organització els dies 19 i 20 de maig de 2015 dels 

“Digitisation Days”, amb el suport de la Comissió Europea, la 

Universitat d’Alacant i el Centre de Competència en Digitalització, de 

la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i participació de la 

Biblioteca Nacional Holandesa, l’Institut Lexicogràfic holandès, 

l’Institut d’Investigació Fraunhofer, el Centre de Supercomputació de 

Poznan, la Universitat de Salford, la Biblioteca Britànica, la Biblioteca 

Nacional de França entre altres. 

 

 

D’altra banda els dies 4 i 5 de juliol de 2014 tingué lloc a Baku, 

Azerbaijan, la Conferència Creating an enabling environment for 

digital culture and for empowering citizens, presidida pel Consell 

d’Europa, amb cinc àrees de treball en relació al futur de la 

digitalització del patrimoni cultural:  

 

1. Create awareness of the impact of digitisation on society and culture 

and the need to overcome the digital/pre-digital divide, underlining the 

role of culture in achieving this; 

 

2. Scale-up and implement media and information literacy (MIL) inside 

and outside schools and in life-long learning; 

 

3. Adapt the mission, mandate, mind-set and governance of cultural 

institutions to be able to exploit the offline and online dynamics; 

 

4. Protect and promote the rights to access, create and distribute 

cultural content across multiple platforms; 
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5. Enhance information and monitoring of cultural policies and their 

implementation related to digitisation.(BAKU CONFERENCE,2014) 

  

 
Fig.27. web FICDC  “Baku Conference” disponible a: ficdc.org 
<http://www.ficdc.org/cdc4491?lang=fr> [darrer accés: 5 març 2015) 
 

 

Els dies 4 i 5 de setembre tingué lloc a Linz, Àustria, la Segona 

Conferència sobre Cultura i digitalització, presidida pel Consell 

d’Europa, amb el títol “Smart Creativity, Smart Democracy”. La 

conferència es plantejava com a tema el paper de la digitalització a 

favor de l’accés i la participació dels ciutadans en la cultura i la 

creativitat.  

 

 

Al llarg de la Conferència es van valorar les darreres aplicacions 

digitals, així com diverses experiències en relació a la participació i 

creativitat digital. Com a un dels objectius del programa “The results 

of the Platform Exchange will subsequently be assembled into a 

compendium of good practices for boosting digital participation and 
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creativity for dissemination and promotion in the member 

States.”(CONSELL D’EUROPA-LINZ, 2015)) 

 

 
Fig.28. web Council of Europe “Linz Conference”, disponible a coe.int 
<http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/digitisation/linz_en.asp> 
[darrer accés: 1 setembre 2015] 
 

 

Com hem anat corroborant amb la nostra anàlisi, les recomanacions 

de la Unió Europea en relació a la política sobre patrimoni cultural es 

centren en la digitalització del patrimoni i el seu accés en línia, i 

demanen dels Estats membres la seva implicació i concreció en 

programes de digitalització del patrimoni cultural; l’objectiu 

primordial és la consolidació d’un accés únic al patrimoni cultural 

europeu amb el desenvolupament del portal Europeana, i la creació, 

per part dels Estats, d’agregadors nacionals, amb l'aportació i 

participació d'altres sectors (fig. 29), tenint en compte, com 

corroborem amb els continguts de les darreres conferències 

internacionals sobre el tema, la dimensió social i ètica i els aspectes 

relacionats amb els drets culturals dels ciutadans: 
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Digitisation must be accompanied by enlightened cultural policies, if 

opportunities for access and participation, individual and collective 

creativity are to be fully used (CONSELL D’EUROPA,2015) 

 

 

 
 

       Fig.29. Diagrama: Biblioteca d’accés únic (elaboració pròpia) 

 

 

L’impuls del projecte Europeana, s’ha concretat, a l’Estat Espanyol en 

la creació del repositori Hispana, directori de col·leccions digitals 

espanyoles. Hispana incorpora el catàleg col·lectiu de la Red Digital 

de Colecciones de Museos de España, compartit per museus i 

col·leccions de tot l’Estat, mitjançant la signatura de 24 convenis de 

col·laboració amb Comunitats Autònomes i altres entitats gestores de 

museus.  

 

 

Està previst que Hispana aculli els materials digitals dels arxius 

estatals, actualment aportats al projecte europeu APEnet: arxius 

nacionals de catorze països d’Europa, coordinats pel Ministeri de 

Cultura espanyol, en col·laboració amb el projecte Europeana. Es 

tracta d’un projecte innovador en el sentit d’iniciar una estratègia 
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comuna de diferents administracions i entitats privades i el Ministeri 

de Cultura, per a la participació en Europeana i a les iniciatives del 

VII Plan Marco (Decisión 2006/1982/CE), en aplicació de la 

Recomanació del Consell d’Europa sobre la digitalització, 

l’accessibilitat en línia del material cultural i la conservació digital 

(Recomendación de la Comisión 2006/585/CE, , de 24 de agosto, 

sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y 

la conservación digital) 

 

Hispana es el primer agregador nacional europeo por el volumen de su 

aportación y, lo que es más importante, su contribución se incrementa 

de forma regular. En un sistema de agregación tan complejo como 

Eropeana estas son características a tener muy en cuenta, puesto que 

contribuye a la solidez del sistema y a su continuidad (…). En Hispana 

participan 82 proveedores (el 64,57% de los proveedores españoles) 

que en conjunto proporcionan el 79,89% de los objetos digitales 

procedentes de España (HERNANDEZ i JUANES,2013:553) 

 

 

 
Fig.30. web HISPANA, disponible a: hispana.mcu.es 
<http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
> [darrer accés: 10 novembre 2014] 
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Pel que fa a la resta d'Europa, en el cas del Regne Unit, el portal 

Cornucopia ofereix informació sobre més de sis mil col·leccions, 

mitjançant el Museums Libraries Archives Council. Es poden realitzar 

cerques per tema, cronologia, lloc geogràfic, cultural, personatges o 

també cerca lliure. 

 

 

A Escòcia, destaca el portal National Museums Scotland i l’enllaç 

“Search our collections”, on s’accedeix al catàleg en línia d’una part 

de les col·leccions dels museus següents: el National Museum of 

Scotland, el National Museum of Flight, el National Museum of Rural 

Life i el National War Museum, mitjançant la cerca de text lliure o per 

cerca temàtica o amb l’opció de cerca avançada per nom de l’objecte, 

materials, col·lecció, descripció o número. 

 

 

 
Fig.31. web National Museums Scotland, disponible a: nms.ac.uk 
<http://www.nms.ac.uk> [darrer accés: 10 febrer 2014] 
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A Alemanya, el BAM portal zu Bibliotheken, Archiven, Museen 

proporciona informació sobre documents d’arxius i objectes de 

biblioteques, arxius i museus. Es va crear l’any 2001 amb el suport 

de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) pel Servei de 

Biblioteques de Centre de Baden-Württemberg (BSZ), el 

TECHNOSEUM Mannheim i l’Arxiu d’Estat de Baden-Württemberg, i 

entrà en funcionament l’any 2004. 

 

 

 
Fig.32. web BAM, disponible a: bam-portal.de  
<http://www.bam-portal.de> [darrer accés: 10 febrer 2014] 
 

 

 

A Itàlia, l’any 2012 es va iniciar el projecte Musei Digitali in Rete, a 

càrrec de l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 

Italiane i en col·laboració amb l’Osservatorio Tecnologico per i Beni e 

le Attività Culturali.  
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Aquest projecte ha estat finançat dins el programa Piano e-gov 2012 

del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e Innovazione, Agenzia per l’Italia Digitale. 

S’ha posat en funcionament el portal Museid-Italia. Musei Digitali, el 

qual dóna accés a uns cent mil objectes a més de directoris de 

museus, patrimoni immobiliari, monuments, àrees arqueològiques i 

jardins. 

 

 

  
Fig.33. web Museid Italia musei digitali, disponible a: culturaitalia.it 
<http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/index_museid.jsp?language=it> 
[darrer accés: 10 juny 2015] 
 

 

A França, el portal Joconde-Portail des Collections des Musées de 

France documenta més de cinc-centes mil peces del Catalogue des 

Collections des Musées de France. Depèn de la Direction des Musées 

de France (DMF) i l’any 1995 el programa va començar a funcionar en 

línia amb un doble objectiu: facilitar la recerca als investigadors i 

difondre la informació sobre les obres.  
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Joconde augmenta els seus registres amb les aportacions dels 

museus al catàleg. La interacció que permet el programa en relació 

amb la documentació s’inscriu en el Méthode d’inventaire 

informatique des objets beaux-arts et arts décoratifs.  

 

 

L’accés es pot fer: a) amb una recerca simplificada, és a dir, 

introduint una variant com ara tema, títol o gènere, o autor; b) amb 

una recerca més complexa, introduint-hi alhora diferents variants, o 

c) cercant només sobre els registres amb imatges. L’ambició d’aquest 

projecte, per volum, però també pel que fa a consolidació de 

paràmetres metodològics a França, el fa referencial per a les 

recerques sobre documentació museística i Internet. 

 

 

 
Fig.34. web Joconde. Portail des collections des musées de France, disponible a: 
culture.gouv.fr<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>  
[darrer accés: 10 juny 2015] 
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A Portugal, en el marc de la “Rede Portuguesa de Museus”, depenent 

de l’Institut Portuguès de Museus, es desenvolupa la web de la 

Direcció General de Patrimoni Cutlural, la qual permet l’enllaç, 

discriminat per tipologia del patrimoni, al catàleg col·lectiu en línia 

MatrizNet, en funcionamet des del 2002. 

 

 

A la seva web es descriu la Rede Portuguesa de Museus: “A Rede 

Portuguesa de Museus (RPM) é um sistema organizado de museus, 

baseado na adesao voluntária, configurado de forma progressiva e 

que visa a descentralizaçao, a mediaçao, a qualifiaçao e a cooperaçao 

entre museus” 

 

 

 
Fig.35. web MatrizNet, disponible a: matriznet.dgpc.pt 
<http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx> [darrer accés: 5 juny 2015] 
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A Bèlgica AICIM (Accès informatisé aux Collections des Institutions 

Muséales) dóna accés a una part dels catàlegs de les col·leccions dels 

Museus. 

 

 
Fig.36. web AICIM, disponible a: aicim.be  
www.aicim.be/main/fr/index.php [darrer accés: 10 març 2015] 
 

Mentre que a Grècia existeix el portal: Digital Cultural Collections: 

 

 
Fig.37. web Digital Collections, disponible a: collections.culture.gr  
<http://collections.culture.gr> [darrer accés: 10 març 2015] 
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L’Estat espanyol va crear el CER.ES. Red Digital de Colecciones de 

Museos de España, basant-se en els museus que són usuaris del 

Sistema Integral de Documentació i Gestió Museogràfica Domus. El 

CER.ES es defineix com a catàleg col·lectiu en línia, que reuneix 

museus de diferents temàtiques i especialitats, de titularitat pública i 

privada, per tal de fer accessibles a Internet continguts sobre les 

seves col·leccions i difondre el coneixement dels seus fons. Es tracta 

d’un catàleg col·lectiu amb informacions i imatges que permet fer 

cerques avançades. 

 

 

La ”Red digital de museos españoles” es un projecte del Ministeri de 

Cultura per a l’accés a la catalogació dels fons museístics i a bancs 

d’imatges amb el sistema Domus de documentació i gestió 

museogràfica. La implantació actual és: Andalucía: Conveni de 6 de 

novembre de 2003; Galícia: Conveni de 23 de gener de 2004; 

València: Conveni de 23 de gener de 2004; Melilla: Conveni de 18 de 

març de 2004; Aragó: Conveni de 12 d’abril de 2004; Balears: 

Conveni de 19 de juliol de 2004; Castella-La Manxa: Conveni de 31 

de març de 2005; Múrcia: Conveni de 21 de juny de 2005; Cantàbria: 

Conveni de 27 de desembre de 2005; Castella-Lleó; Conveni amb 

data 11 de març de 2008. Conveni amb altres entitats gestores de 

museus: Fundació Museu Marítim Ria de Bilbao (2004), Ajuntament 

de Madrid (2004), Fundació Centro Nacional del Vidrio (2005), 

Universitat de Valladolid (2005), Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando (2006), Ajuntament de San Lorenzo del Escorial 

(2006), Ajuntament de Colmenar de la Oreja (2006), Fundació Lázaro 

Galdiano (2007).  

 

 

Simultàniament a ”Red Digital”, es va treballar en la codificació de la 

informació. En un primer grup d’apartats: tècniques industrials 
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artístiques, matèries primeres, denominació d’objectes museals, 

descriptors formals i terminologia administrativa. L’objectiu era un 

recull exhaustiu de vocabulari (terminologia recollida en el treball 

amb les corresponents definicions), un tesaurus (estructura 

jeràrquica i relacions entre els termes recollits en el vocabulari), 

instruccions de descripció i mesura d’ítems (descripció formal, ordre 

de la descripció, mesures, etc.) i un recull bibliogràfic i de bases de 

dades. 

 

 

 
Fig.38. web Red Digital de Colecciones de Museos de España, disponible a: 
ceres.mcu.es <http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true>  
[darrer accés: 4 gener 2015] 
 

 

En el moment que es desenvolupà la comissió, s’estava treballant 

també en la codificació de la informació segons els següents grups de 

treball: un primer grup d’apartats referits a “tècniques industrials i 

artístiques”, “matèries primeres”, “denominació d’objectes museals”, 

“descriptors formals” i “terminologia administrativa”.  
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A Catalunya el lloc web Museus en Línia, depenent e la Generalitat de 

Catalunya, és un catàleg de lliure accés en línia, del conjunt de les 

col·leccions dels museus catalans.  

 

 

Fig.39. web museus en línia, disponible a: museusenlinia.gencat.cat 
<http://museusenlinia.gencat.cat/index.php> [darrer accés: 10 gener 2015] 
 

 

Dels museus catalans la majoria no compten amb un catàleg de 

col·leccions en línia al seu propi lloc web i, tot i que molts han iniciat 

la introducció de les seves col·leccions en el sistema ”Museus en 

línia”, pocs compten amb un enllaç des del seu lloc web al lloc 

”Museus en línia” (un dels pocs casos on trobem un enllaç  és  en el 

Museu de la vida rural. L’Espluga de Francolí). 

 

 

Alguns dels  museus que en els seus llocs web proporcionen un 

catàleg en línia són el Museu Episcopal de Vic. El Museu de la Ciència 



 258 

i de la Tècnica de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de 

Tarragona, el Museu d’Art Modern de Tarragona, Museu d’Art de 

Lleida, Jaume Morera; Fundació Palau de Caldes d’Estrach; Museu 

Etnològic, Barcelona; Museu Picasso, de Barcelona; Museu de la 

Música, de Barcelona; Museu Frederic Mares; Museu Nacional d’Art de 

Catalunya; Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles; Museu de la 

Noguera; Museu Marès de la Punta; Museu Monfulleda de 

Minerologia. 

 

 

 

Fig.40. web Museu Episcopal de Vic, disponible a: museuepiscopalvic.com 

<http://www.museuepiscopalvic.com> [darrer accés: 10 gener 2015] 

 

Una part dels museus hi ha bolcat la informació de part de les seves 

col·leccions; a d’altres museus, el que en trobem són enllaços, com 

és el cas del Museu Víctor Balaguer, amb un catàleg en línia ubicat a 

la Viquipèdia, o el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb un 

projecte elaborat juntament amb el Museu Marès de la Punta 

d’Arenys de Mar.  
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Fig.41. web IMATEX. Centre de Documentació i Museu Tèxtil, disponible a: 
imatex.cdmt.es <http://imatex.cdmt.es/_cat/pubindex.aspx> [darrer accés: 10 
gener 2015] 
 

 

 

En altres casos hi trobem l’enllaç al lloc web propi d’alguns dels 

museus, on es té accés a una selecció de les seves col·leccions, sense 

que això conformi un catàleg en línia (és el cas del Museu Comarcal 

de Manresa, el Museu del Cinema de Girona, entre altres, o en algun 

cas l’enllaç és visible però en el moment de finalitzar aquest treballar 

no està operatiu, com per exemple és el cas del Museu de Badalona). 

Per últim, en un dels casos, l’enllaç ens porta a un blog del museu 

(Museu de l’Escala).  

 

D'altra banda hem de tenir en compte la importància de l’elaboració 

de diccionaris i tesaurus, els quals són essencials en relació a la 

documentació museística a la web. Lluís Codina i Rafael Pedraza-
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Jimenez analitzen els termes “classificació”, “taxonomia” i “tesaurus” 

en el seu treball “Tesauros y ontologias en los sistemas de 

información documental” (CODINA, PEDRAZA, 2011). 

 

Defineixen "classificació" com a estructura d’ordenació jeràrquica 

amb classes i subclasses; en relació a l'àmbit de la documentació,  fa 

referència a l’organització jeràrquica sense incloure relacions 

explícites o formals. El terme "taxonomia" ha passat de la biologia a 

la informàtica i d’aquí a ser sinònim de “llenguatge controlat” per a 

especialitats com l’arquitectura de la informació i en sistemes 

d’informació no bibliotecaris. Per últim el "tesaurus" seria el conjunt 

de termes preferits (descriptors) i no preferits (sinònims) per a un 

camp de coneixement i per representar el contingut dels documents 

d’una base de dades o sistema d’informació en termes d’equivalència, 

jerarquia i associació. Els autors fan referència a les normes nacionals 

UNE i internacionals NISO.  

 

Un exemple és l’elaboració de tesaurus de forma interactiva i visible a 

la xarxa és el  tesaurus de la fotografia per a la fitxa de MuseumPlus, 

coordinat des del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, basat en el de la institució The J. Paul Getty Museum. 
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Fig.42. Captura del blog de l’Arxiu Fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona, 
disponible a: arxiufotograficmmb.blogspot.com.es [darrer accés: 10 març 2015] 
 

 

 

En el cas dels projectes sobre tesaurus musicals en destaquem el que 

porta a terme MIMO per a  la revisió de la classificació del sistema de 

Hornbostel-Sachs:  

 

 
This revision of the Hornbostel-Sachs classification is published on the 

CIMCIM website in two versions. In this version none of the revisions 

made by Jeremy Montagu or by the MIMO Consortium to the original 

classification as published in translation in the Galpin Society Journal in 

1961 are shown. Another version of this document showing all revisions 

is published separately on the CIMCIM website (MIMO,2015) 

 

 

El Diccionari de les tecnologies del so i de la música (TERMCAT-

Diccionari de les tecnologies del so i de la música) s'ha elaborat pel 

Grup de Recerca en Tecnologia musical del Departament de 



 262 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i per l’Escola 

Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu de 

“recollir els termes més comuns de l’àmbit de les tecnologies del so i 

de la música que necessiten conèixer els estudiants d’aquestes 

matèries i qualsevol professional de l’àmbit”. 

 

 

A banda de termes que designen conceptes generals, hi ha termes 

d'àmbits molt específics com l'anàlisi i síntesi de so, acústica, 

psicoacústica, efectes digitals, dispositius i maquinari” (TERMCAT-

Diccionari de les tecnologies del so i de la música). Compta amb 

l’assessorament de TERMCAT, el suport del Centre per la Qualitat i la 

Innovació Docent i el Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu 

Fabra; i amb la participació d’investigadors del Grup de Recerca en 

Tecnologia Musical i del Departament de sonologia de l’Escola 

Superior de Música de Catalunya. 

 

 
Fig.43. web TERMCAT. Diccionari de les tecnologies del so i de la música  
Disponible a: termcat.cat <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/> 
[darrer accés: 10 gener 2015] 
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També TERMCAT amb la col·laboració d’Amical Wikimèdia i el Museu 

de la Música de Barcelona ha elaborat el “Vocabulari il·lustrat 

d’instruments musicals”, publicat en línia, en el qual es troben 

recollits 262 termes relacionats amb instruments musicals. La 

classificació es basa segons criteris temàtics, en cinc categories, 

d’acord amb els criteris científics de l’àrea de l’etnomusicologia i el 

sistema internacional Hornbostel-Sachs. 

Cada entrada presenta la denominació en català, la imatge que la 

identifica i els equivalents en castellà, anglès i francès. En alguns 

casos, també s’inclou l’alemany i l’italià. (…) L’obra forma part del 

projecte Viccionari, impulsat per l'associació Amical Wikimedia, gràcies 

a la col·laboració de la qual el dia 21 de juny de 2015 (Dia de la 

Música) voluntaris d’arreu van documentar gràficament peces 

instrumentals procedents del Museu de la Música de Barcelona, la base 

de dades de Wikimedia Commons i la base de dades d'imatges de 

música tradicional catalana de l'ESMUC (TERMCAT WEB) 

 

 

Fig.44. web TERMCAT-Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals, disponible a: 
termcat.cat <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/Presentacio/> 

[darrer accés: 20 setembre 2015] 
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A Catalunya, la Llei de museus inclou la documentació com a funció 

essencial del museu: ”les institucions permanents, sense finalitat de 

lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al 

públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles i 

immobles, els conserven, els documenten i estudien, exhibeixen i en 

difonen el coneixement per a la recerca, l’ensenyament i el gaudi 

intel·lectual i estètic (...)” (Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 

museus) 

 

L’article 11 exigeix a tot museu ”inventariar i documentar tots els 

béns culturals que l’integren d’acord amb les normes que, a aquest 

efecte, es dictin en el desplegament d’aquesta llei”. L’article 12 diu 

que l'inventari dels fons d'un museu s'ha de dur a terme mitjançant 

un llibre-registre en el qual es recullen les altes i baixes d'objectes o 

espècimens al museu, s'assigna un número a cadascun d'ells i es 

descriuen, establint-ne la procedència i la història. En el llibre-registre 

hi han de constar les dades que figuren a l'annex 1 d'aquest Decret.  

 

L’article 13 diu que, en el moment d'inscripció de cada objecte o 

espècimen en el llibre-registre, se li assigna un número de registre, 

que és únic i intransferible per a cada bé. El número de registre, un 

cop assignat, no pot ser atribuït a cap altre bé, encara que l'objecte o 

espècimen a què s'hagués assignat inicialment hagi sigut baixa al 

museu. L’article 14 diu que els museus han d'elaborar una fitxa 

d'inventari general dels objectes o especímens que constitueixen el 

seu fons d'acord amb els criteris que consten a l'annex 2 d'aquest 

Decret, llevat dels supòsits que preveu l'article 12.2. i que la fitxa 

d'inventari general té com a finalitat identificar l'objecte o espècimen 

i establir-ne la situació, la propietat, les dades tècniques i la seva 

història com a bé museístic. La llei reconeix i prescriu que la qualitat 
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museística de l’objecte li ve consignada per la seva documentació. 

Així doncs l’article 14.3 diu que no es pot autoritzar la sortida de cap 

bé del museu fins que no ha estat degudament documentat. 

 

Pel que fa a la conservació de la documentació, l’article 15 diu que els 

museus han de disposar d'uns espais propis, aptes per conservar la 

documentació dels seus fons. Aquests espais han de reunir les 

condicions ambientals i de seguretat adequades i trametre al 

Departament de Cultura una còpia de seguretat de la documentació 

dels seus fons. Per últim l’article 17 en relació a la informatització de 

la documentació diu que el museu ha d'assegurar la viabilitat del 

traspàs de la informació a l'inventari general en el suport i el format 

que el Departament de Cultura determini.  

 

A partir de l’article 16 del decret 35/1992, de desplegament de la Llei 

17/1990 de museus i del projecte anomenat ”Museus en línia”, s’ha 

començat a implementar en línia l’inventari general dels fons dels 

museus catalans. Ell decret 35/1992 de desplegament de la Llei de 

museus, inclou diferents articles en relació a la documentació 

museística, per una banda l’article 8.1. en el seu punt c), d’àrees dels 

museus:  

8.1 Els museus, per a la difusió dels seus fons, han de disposar de les 

àrees següents:  

a)  Àrea d'acolliment, on s'efectua la recepció, el control d'entrada, el 

recompte de visitants, la venda de publicacions, el servei de 

guardaroba i altres serveis complementaris del museu.  

b)  Àrea d'exposició, on els usuaris han de trobar la informació 

adequada per poder identificar cadascun dels  objectes exposats. En 

aquesta informació hi han de constar totes les dades que siguin 
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procedents d'entre les  següents: nom, títol, època, autor, procedència 

i funció.   

c)  Àrea d'investigació, on s'ha de facilitar a l'usuari, i especialment a 

l'investigador, la documentació sobre cada  un dels objectes que 

constitueixen els fons del museu. Aquesta àrea ha de disposar de la 

infrastructura adequada per facilitar l'estudi, la consulta bibliogràfica i 

la manipulació, quan calgui, dels objectes.  (Decret 35/1992, de 10 de 

febrer de desplegament parcial de la Llei 17/1992, de Museus) 

 

Però sobretot és la totalitat del capítol 3 la que en fa referència a la 

documentació:  

Cap. 3. Documentació dels fons Article 11 Obligació d'inventariar i 

documentar els fons. Tots els museus de Catalunya han d'inventariar i 

documentar els objectes o espècimens que integren els seus 

fons. Article 12 Llibre-registre dels fons 12.1 L'inventari dels fons d'un 

museu s'ha de dur a terme mitjançant un llibre-registre en el qual es 

recullen les altes i baixes d'objectes o espècimens al museu, s'assigna 

un número a cadascun d'ells i es descriuen, establint-ne la procedència 

i la història. En el llibre-registre hi han de constar les dades que 

figuren a l'annex 1 d'aquest Decret. 12.2 Els objectes procedents 

d'intervencions arqueològiques, les peces que formen part d'un objecte 

i aquells que tenen forma i característiques idèntiques, poden ser 

inscrits en el llibre-registre de forma col·lectiva a partir d'una fitxa que 

descrigui el conjunt. 12.3 ︎ o s'inclouen en el llibre-registre els objectes 

que ingressen en el museu per a la celebració d'exposicions de 

caràcter temporal o amb la finalitat d'estudiar-los, sens perjudici de la 

possibilitat d'inscriure'ls en un llibre- registre de dipòsits 

temporals. Article 13. El número de registre dels objectes o 

espècimens. 13.1 En el moment d'inscripció de cada objecte o 

espècimen en el llibre-registre se li assigna un número de registre, que 

és únic i intransferible per a cada bé.  
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Un número de registre, un cop assignat, no pot ser atribuït a cap altre 

bé, encara que l'objecte o espècimen a què s'hagués assignat 

inicialment hagi causat baixa al museu. 13.2 El número de registre es 

marca de forma permanent en l'objecte o espècimen, de la manera 

més adequada a la seva naturalesa, excepte en aquells casos en què la 

marca afecti el seu valor. En aquests casos el número acompanya 

l'objecte mitjançant una etiqueta lligada de la manera més permanent 

possible a la peça. Article 14 Fitxa d'inventari general. 14.1 Els museus 

han d'elaborar una fitxa d'inventari general dels objectes o espècimens 

que constitueixen el seu fons d'acord amb els criteris que consten a 

l'annex 2 d'aquest Decret, llevat dels supòsits que preveu l'article 

12.2.  

14.2 La fitxa d'inventari general té com a finalitat identificar l'objecte o 

espècimen i establir-ne la situació, la propietat, les dades tècniques i la 

seva història com a bé museístic. 14.3 No es pot autoritzar la sortida 

de cap bé del museu fins que no ha estat degudament 

documentat. Article 15. Conservació de la documentació 15.1 Els 

museus han de disposar d'uns espais propis aptes per conservar la 

documentació dels seus fons. Aquests espais han de reunir les 

condicions ambientals i de seguretat adequades. 15.2 Cada museu ha 

de trametre al Servei d'Atenció als Museus corresponent o, si no n'hi 

ha, al Departament de Cultura, una còpia de seguretat de la 

documentació dels seus fons, inclosa la fotografia del bé. Anualment 

cada museu ha de comunicar al Servei d'Atenció als Museus o al 

Departament de Cultura les incidències que afecten l'inventari o la 

documentació del seu fons. Article 16. Inventari general dels museus 

de Catalunya. El Departament de Cultura elabora i gestiona l'inventari 

general dels fons dels museus de Catalunya a partir de les fitxes de 

cada museu. Article 17 Informatització de la documentació En cas que 

un museu acordi informatitzar les dades documentals del seu fons, ha 

d'assegurar la viabilitat del traspàs de la informació a l'inventari 

general en el suport i el format que el Departament de Cultura 

determini. (Decret 35/1992, de 10 de febrer de desplegament parcial 

de la Llei 17/1992, de Museus) 
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Al Decret 35/1992 de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 

de Museus, hi consta definida l’obligació d’inventariar els fons, de 

tenir un llibre-registre dels fons amb les dades determinades per 

l’annex del mateix decret, d’inscriure en l’objecte, de forma 

permanent si és possible per raó de la conservació, un número de 

registre intransferible (fins i tot si l’objecte s’ha donat de baixa) i fer-

ho constar en el llibre-registre, elaborar, de cada objecte que forma 

part del fons del Museu, una fitxa d’inventari general. També es 

legisla en relació a la gestió de la documentació pròpia dels museus 

(article 15): sobre la seva conservació i sobre l’obligació de trametre 

a la Generalitat una còpia de seguretat de l’esmentada documentació. 

En funció de les fitxes de cada museu s’elabora l’inventari general 

dels fons dels Museus de Catalunya (Decret 35/1992, de 10 de febrer 

de desplegament parcial de la Llei 17/1992, de Museus, article 16).  

 

Pel que fa a la informatització dels inventaris el decret no en preveu 

cap obligació, només, en cas d’informatització voluntària de les 

dades, s’ha d’assegurar la viabilitat del traspàs de la informació a 

l’inventari general en el suport i el format que el Departament de 

Cultura determini (Decret 35/1992, de 10 de febrer de desplegament 

parcial de la Llei 17/1992, de Museus, art. 17).  La llei de museus 

tracta d’altres conjunts de béns culturals, els quals per les exigències 

de la normativa no poden ser museu, aquestes institucions tot i no 

tenir prohibit l’ús del nom de Museu, queden determinades, a efectes 

legals, sota el concepte de col·lecció (article 2 de la Llei de Museus). 

L’element que adscriu a una categoria o altra a una determinada 

col·lecció museística és el Registre de Museus de Catalunya, el qual, 

d’acord amb l’article 27 del Decret 35/1992, la Generalitat actualitza i 

publica periòdicament el llistat oficial de museus catalans. 
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Pel que fa al projecte Museus en línia, i al programa Museum Plus es 

podria detectar una certa mancança d’aprofundiment teòric i 

l’estructuració de sistema d’informació pel que respecta a estàndards, 

tesaurus, descriptors, etc. tant en relació a la documentació mateixa 

com pel que pugui interessar a les diferents tipologies d’usuaris. 

 

 

Actualment existeix podem parlar de complexitat en les referències 

documentals implicades en la gestió del patrimoni museístic: 

documents administratius i jurídics que han de complir requisits 

ajustats a llei, protocols que defineixen i actuen en favor de la 

seguretat i conservació de les peces, documentació descriptiva, 

documentació relacionada amb la recerca i amb la difusió, certificats, 

literatura diversa, així com suports digitals, multimèdia, etc.. (LELEU, 

2010). La utilització de tecnologia digital i entorns web proporciona 

unes eines excepcionals, no només per a la difusió i estudi de les 

col·leccions sinó, fins i tot, per a la conservació mateixa de la peça, 

com a eina de descripció, localització, seguiment i fins i tot alerta en 

situació d’agressió. Per contra s’ha de contrarestar el factor efímer o, 

fins i tot podríem parlar d’inestable, dels suports digitals i de les 

inèrcies d’ús. 

 

Legislació, documentació/catalogació dels béns culturals i internet 

actuen com a eina de preservació i recuperació del patrimoni cultural. 

A Catalunya s’ha valorat la importància de la realització inventaris i 

de la documentació dels béns culturals en el cas sobretot del 

patrimoni arqueològic i el patrimoni arquitectònic i urbanístic. Tot i 

això la societat catalana comença a ser conscient del paper essencial 

d’inventaris i documentació de descripció i catalogació per tal que la 

protecció del patrimoni cultural quedi assegurada. En aquest sentit ha 



 270 

de ser l’Administració Pública la garant de l’elaboració del marc 

normatiu així com de l’aplicació rigorosa dels instruments de 

conservació, protecció i recuperació. 

 

Si bé existeixen diferents nivells, tant pel que respecta a la tipologia 

del patrimoni cultural com en les responsabilitats de la gestió, els 

quals van des de les qualificacions com a patrimoni de la humanitat al 

registre de col·leccions locals, i del marc legislatiu i executiu europeu 

al marc municipal, hem de ser conscients que les administracions 

més properes al ciutadà, els Ajuntaments, són alhora les que majors 

mancances presenten pel que respecta a eines de documentació 

adients i fins i tot en relació a la sensibilitat dels seus representant. 

 

 

Pel que fa referència als arxius, s’ha creat el Portal de Archivos 

Españoles, PARES, un projecte del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, destinat a la difusió a Internet del patrimoni històric 

documental espanyol conservat per la seva xarxa de centres 

patrimonials. Es tracta d’un projecte que acull altres projectes 

arxivístics públics i privats, sempre en un marc de cooperació amb el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. L’accés als fons en línia 

que ofereix PARES és lliure i gratuït. Al seu portal web es pot realitzar 

una cerca senzilla, una cerca avançada, es pot accedir a un inventari 

dinàmic, a monogràfics i a un seguit de recursos diversos. 

 

 

Al si de la Biblioteca Nacional d’Espanya s’ha creat la Biblioteca 

Digital Hispànica, mitjançant la qual es proporciona un accés lliure i 

gratuït a una part dels fons de la Biblioteca. La seva creació va tenir 

lloc l’any 2008, inicialment cofinançada per RED.ES, entitat pública 

empresarial del Ministerio de Cultura, Comercio y Turismo, y 
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posteriorment es va concretar en un Conveni amb Telefònica. Les 

seves finalitats són: 

 

a)la difusió del patrimoni cultural espanyol a la vegada que es 

preserva aquesta herència cultural  

b)la posada en marxa de les recomanacions de la Unió Europea  

c)la construcció d’una eina per a la investigació, facilitant els fons 

digitalitzats a estudiosos i professionals. 

 

 

La llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional 

d’Espanya, diu en el seu article 3: 

 

Finalidades y funciones. Son fines esenciales de la Biblioteca Nacional 

de España los siguientes: 1.b) catalogar y describir las colecciones 

físicas y digitales de tal manera que quede garantizado el acceso y la 

recuperación de toda la información sobr el patrimonio bibliográfico y 

documental (…) 1.f) recoger, preservar y conservar los contenidos 

digitales sobre las culturas españolas y garantizar su conservación y 

accesibilidad con fines económicos, culturales, de investigación o de 

información (…); 2. b) desarrollar una política activa de digitalización 

de sus colecciones para garantizar suu preservación y favorecer la 

creación de la biblioteca digital del patrimonio bibliográfico y 

documental del Estado español (…) 3. d) impulsar y colaborar en la 

cración de catálogos bibliograficos y bases de datos colectivas, así 

como en la unificación de bibliotecas y repositorios digitales, de tal 

manera que contribuya a mejorar el acceso al patrimonio bibliográfico 

y documental.( Ley 1/2015 de 24 de marzo, reguladora de la 

Biblioteca Nacional de España) 

 

 

L’Arxiu de la Web Espanyola va ser creat per la Biblioteca Nacional 

d’Espanya l’any 2009 per a conservar i facilitar l’accés futur a tots els 
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continguts espanyols publicats a Internet. La Biblioteca Nacional 

d’Espanya es membre del Consorci Internacional per a la preservació 

d’Internet (International Internet Preservation Consortium –IIPC-) 

des del 2010.  

 

 

Entre els anys 2009 i 2010 l’Arxiu de la Web Espanyola ha realitzat 

vuit recol·leccions massives del domini .es i dues recol·leccions 

selectives: la primera en relació a les Eleccions Generals del 20 de 

novembre de 2011, i la segona en relació als recursos espanyols en 

l’àmbit de les humanitats. Aquest repositori compta amb 100 TB 

d’informació comprimida en format WARC (estàndard internacional 

ISO 28500), ha comptat amb la col·laboració de la fundació Internet 

Archive, que recopila arxius des del 1996. 

 

 

 
Fig.45. web Biblioteca Nacional de España, disponible a: bne.es 
<http://www.bne.es/es/LaBNE/ArchivoWeb/> [darrer accés: 10 agost 2015] 
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A Catalunya PADICAT. Patrimoni Digital de Catalunya, és una 

iniciativa de la Biblioteca de Catalunya per a capturar i difondre 

l’Arxiu Web català. Segons la seva pàgina web, compta amb 72.241 

webs, 306.032 captures, 432 milions de fitxers i 17,5 TB d’espai. La 

Biblioteca de Catalunya és responsable de recollir, conservar i 

difondre el patrimoni bibliogràfic de Catalunya i el patrimoni digital; 

compta amb la col·laboració del Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya (CSUC) i preserva i dóna accés a versions més antigues de 

pàgines web publicades a Internet des del 2005. També l’any 2005 es 

posen en marxa per part de la Biblioteca de Catalunya projectes de 

digitalització com la Memòria Digital de Catalunya (MDC), l’Arxiu de 

Revistes Catalanes Antigues (ARCA) i el projecte Google Llibres. 

 

 

 
Fig.46. web Padicat, l’Arxiu Web de Catalunya, disponible a:  padicat.cat 
<http://www.padicat.cat> [darrer accés: 10 agost 2015] 
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El marc legal que afecta la Biblioteca de Catalunya en relació a la 

seva estructura i organigrama és la Llei 4/1993, de 18 de març, de 

sistema bibliotecari de Catalunya, modificada per la Llei 7/2004, de 

16 de juliol de mesures fiscals i administratives i el Decret 300/1995, 

de 25 d’octubre d’estructura de la Biblioteca de Catalunya.  

 

 

En relació amb la gestió del Dipòsit Legal ens hem de referir al Reial 

Decret 2210/1979 de traspassos, la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de 

dipòsit legal i el Decret 116/2012, de 9 d’octubre del dipòsit legal. Per 

últim sobre la gestió de l’ISSN el Reial Decret 1405/2007, de 29 

d’octubre sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de 

l’Estat a la Generalitat de Catalunya relatives a l’assignació de l’ISBN 

(Internacional Standard Book Number) y de l’ISSN (International 

Standard Serial Number). 

 

 

Ondarenet, Archivo Electrónico del Patrimonio Digital Vasco, es 

defineix en la seva pàgina web amb la finalitat de conservar i difondre 

el patrimoni digital del poble basc: el conjunt de recursos digitals que 

és fruït de coneixement o de l’expressió de la societat basca en les 

seves múltiples facetes i que, pel seu valor, han de ser conservades 

per a la posteritat. Aquest projecte es va iniciar l’any 2007 impulsat 

pel Departament de Cultura de Govern Basc, amb el suport de EJIE 

(Sociedad Informática del Gobierno Vasco). La captura, preservació i 

organització de la informació es realitza mitjançant eines avalades 

per l’International Internet Preservation Consortium (IIPC), d’acord 

amb els estàndards internacionals. 
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Fig.47. web Ondarenet, disponible a: ondarenet.kultura.ejgv.euskadi.net 
<http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-
ondare/es/contenidos/informacion/ondarenet/es_ondarene/presentacion.html> 
[darrer accés: 10 agost 2015] 
 
 

La Llei 11/2007, de 26 d’octubre, de Biblioteques, d’Euskadi, 

estableix en el seu article 27.4. que la Biblioteca d’Euskadi es 

constitueix en seu del patrimoni digital basc. L’article 29.c indica que 

l’esmentada Biblioteca haurà de disposar dels mecanismes adients 

per tal de garantir la creació, preservació i difusió del patrimoni 

digital basc i l’accés al mateix. 

 

 

El marc normatiu espanyol relatiu específicament a la digitalització 

comprèn la següent legislació: La Orden CUL/1014/2007, de 30 de 

marzo, por la que se constituye la Comisión Española sobre la 

digitalización y la accesibilidad en línia del material cultural y la 

conservación digital; aquesta llei atorga a la Comissió espanyola de 

digitalització i accessibilitat en línia “contribuir al desarrollo de la 

Biblioteca Digital Europea” (…) “mejorar las condiciones de 

digitalización y accesibilidad a la red del material cultural y la 
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conservación digital”, (…) “desarrollar medios eficaces de 

conservación del material producido desde su origen en formato 

digital” i “reforzar la coordinación entre los diferentes actores y 

administraciones afectados.”(BOE-A-2007-8105) 

 

 

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de 

Documentos /Guía de Aplicación de la Norma Técnica de 

Interoperabilidad té per objecte: “La Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Digitalización de Documentos tiene por objeto 

establecer los requisitos a cumplir en la digitalización de documentos 

en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de 

digitalización a través de medios fotoeléctricos.”( Resolución de 19 de 

julio de 2011, de la Secretaría de Estado para lal Función Pública, por 

la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Digitalización de Documentos). 

 

 

La Ley 10/2007 de 22 de junio de la lectura del libro y de las 

bibliotecas recull que el Ministeri de Cultura promourà la creació de 

biblioteques digitals, d’acord amb les recomanacions de la Unió 

Europea i les organitzacions internacionals. Els seus objectius són, en 

primer lloc millorar l’accés a la informació i el coneixement per part 

de ciutadans, investigadors i empreses, mitjançant l’accessibilitat en 

línia; en segon lloc ampliar l’ús social de les col·leccions analògiques 

mitjançant la seva digitalització; en tercer lloc conservar els 

continguts i permetre l’accés al material digital per part de les 

generacions futures mitjançant accions de preservació i 

emmagatzematge. 
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La Ley 1/2015 de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional 

de España diu “desarrollar una política activa de digitalización de sus 

colecciones para garantizar su preservación y favorecer la creación de 

la biblioteca digital del patrimonio bibliográfico y documental del 

Estado español.”  

 

 

La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, diu: “se considerará obra huérfana a 

la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de 

estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa 

búsqueda diligente de los mismos”. També diu: 

 

 

Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles 

al público, así como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, 

fonotecas y filmotecas podrán reproducir, a efectos de digitalización, 

puesta a disposición del público, indexación, catalogación, 

conservación o restauración, y poner a disposición del público en la 

forma establecida en el artículo 20.2.i) las siguientes obras huérfanas, 

siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin 

de alzanzar objetivos relacionados con su misión de interès público, en 

particular la conservación y restauración de las obras que figuren en su 

colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y 

educativos. (Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica 

el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) 

 

  

Per últim la Ley para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial indica, al seu Títol IV, en relació a:  Inventario General de 

Patrimonio Cutural Inmaterial, que: “Las declaraciones, listas, 
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inventarios y atlas de las Comunidades Autónomas que deban ser 

incluidas en el Inventario deberán observar metodologías comunes de 

registro y deben relacionarse con el Inventario General a través de 

medios digitales interoperativos” (Ley 10/2015, de 26 de mayo, para 

la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial) 

 

 

Totes aquestes accions i projectes amb l’objectiu del doble vessant de 

conservació i accés al patrimoni cultural, no només sorgeixen del 

mandat internacional per al compliment dels drets culturals de les 

persones, i de la repercussió de les polítiques de la Unió Europea en 

el desenvolupament normatiu dels Estats membres, sinó que també 

són fruit del desenvolupament d’objectius de progrés social i d'uns 

efectes pràctics en el desenvolupament de les comunitats i els 

ciutadans. Com hem vist amb projectes com el d’Amical Wikipedia, 

els processos de digitalització i accés en línia al patrimoni cultural han 

afavorit la creació de xarxes col·laboratives i participació ciutadana, 

tot i que hauríem de tenir en compte, com a obstacles encara no 

superats, l’anomenada bretxa digital, és a dir, la manca o dificultat 

per a l’accés per motius diversos (econòmics, tecnològics, 

educacionals o generacionals).  

 

 

Posar a disposició dels ciutadans el patrimoni cultural repercuteix 

també en la millora de les habilitats personals, en la formació i 

l’autoaprenentatge i també en la creativitat, mitjançant les 

possibilitats de participació i re-utilització de la informació i els 

materials posats a l’abast dels usuaris. Tot i això també hem vist com 

es pot desencoratjar la participació cívica si es creen expectatives 

d’incidència que després no es compleixen, com podria ser el cas de 

la proliferació d’iniciatives mitjançant el projecte change.org. etc. 
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L’impacte en el desenvolupament econòmic és un altre element que 

s’ha anat reforçant en els projectes en línia, amb l’emissió 

d’informació sobre llocs o institucions susceptibles de ser valors 

d'atracció turística, o bé amb la valorització de zones, entitats o 

activitats que puguin aportar benefici econòmic.  

 

 

Ha canviat la mentalitat dels usuaris de la informació i dels ciutadans 

en relació a l’accés al patrimoni cultural i s’ha estimulat l’acció de les 

Administracions públiques amb polítiques, programes i projectes 

concrets en relació a l’accés al patrimoni cultural mitjançant la 

digitalització i l’accés en línia. S’ha involucrat a la població en 

activitats culturals, des de la crida a l’aportació de coneixements o 

materials, al manteniment d'activitats tradicionals, a la reutilització 

de la informació en xarxa o la participació en projectes no digitals, 

impulsant l'esmentada participació mitjançant la xarxa. 

 

 

L’Informe de 24 de juny de 2015 Hacia un enfoque integrado del 

patrimonio cultural europeo (2014/2149(INI)) elaborat per la 

Comissió de Cultura i Educació  

 

45.Destaca el potencial de la digitalización del patrimonio cultural, 

como instrumento de preservación del pasado y como fuente de 

educación, oportunidades de investigación, creación de empleo de 

calidad, mejor inclusión social, mayo acceso para las personas con 

discapacidad o las personas que viven en zonas remotas, y desarrollo 

económico sostenible; (…) 46. Apoya la innovación digital en el sector 

de las artes y el patrimonio y observa que el uso de infraestructuras 

electrónicas puede atraer nuevas audiencias y asegurar un mejor 

acceso al patrimonio cultural digital y su explotación; (…) hace incapié 

en la importància de desarrollar un discurso auténticamente 
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democrático y participativo en cuanto al patrimonio europeo, (…) 

(DIACONU, 2015). 

 

 

Pel que fa a la incidència en projectes de digitalització del patrimoni 

cultural europeu, segons l’Observatorio de la digitalización en Europa 

(AJENJO i CAMPILLEJO,2015) , amb data de 2012 el 87% de les 

col·leccions de patrimoni cultural tenien col·leccions en línia; el 

percentatge de digitalització era del 17% de les col·leccions; el 36% 

de les institucions tenien un programa de digitalització, i el 26% una 

estratègia de preservació digital, així com el 53% de les institucions 

recullien patrimoni digital d’origen. 

 

 

Un resum de la situació a Catalunya com a resultat de les polítiques 

europees i les directrius internacionals en matèria de digitalització 

ens porta a enumerar: el portal patrimoni.gencat en marxa des de 

2008, el qual dóna accés al patrimoni cultural amb informació i eines 

audiovisuals diverses, amb canals a Facebook, Flickr, Youtube i 

Twitter; el recurs web Patmapa (des de 2010) que dóna accés a 

l’inventari en línia de béns arquitectònics, arqueològics, monuments i 

llocs; el projecte Arxius en línia ( fruit del Pla de digitalització del 

2008) el qual inclou la digitalització de les col·leccions d’arxius 

catalans així com la digitalització de la premsa històrica catalana; 

Museus en línia, que és el referent de les col·leccions museístiques 

catalanes, amb format de portal de les col·leccions de patrimoni 

cultural, d’accés únic, en línia; i Pat.arquitectura, que dóna accés a 

elements singulars arquitectònics catalans. Pel que fa a les 

biblioteques la Biblioteca de Catalunya ha desenvolupat o participa en 

diferents projectes de digitalització i accés al patrimoni bibliogràfic 

com ARCA, CESCA, RACO, o Memòria Digital de Catalunya. 
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A Catalunya "idigital, l'Agenda Digital per a Catalunya 2020", és el 

resultat del programa Europeu Horitzó 2020 i l'Agenda Digital per a 

Europa. en el seu punt 3.4. Eix 4, "Serveis avançats de benestar", en 

l'apartat "Ensenyament i promoció cultural" diu:  

 

D'altra banda, es fa necessari incrementar la presència en la societat 

d'informació de continguts digitals en català, a la vegada que es 

fomenta el coneixement i la preservació del patrimoni cultural de 

Catalunya, com a mesura per facilitar la cohesió social i afavorir el 

desenvolupament de les indústries culturals en l'entorn digital 

(IDIGITAL,2012:31) 
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Capítol IV. Estudi de cas: Les col·leccions d’instruments 

musicals en línia, en l’àmbit de la Unió Europea 

IV.1. Paràmetres, delimitacions i definicions de l’estudi de cas 

 

 

Per a dur a terme aquesta part del nostre treball hem tingut en 

compte, en primer lloc, la definició dels conjunts estudiats: com a 

col·lecció d’instruments musicals en línia de la Unió Europea, hem 

seleccionat aquelles institucions d’Estats pertanyents a la Unió 

Europea, les quals conserven instruments musicals (en un sentit 

ampli) com a fons principal o fomant part de les seves col·leccions 

més extenses, i tenen com a missió la conservació, estudi i difusió de 

les esmentades col·leccions; d’altra banda hem seleccionat 

col·leccions que mostressin, en línia, la totalitat o una part molt 

majoritària dels seus fons d’instruments musicals, d’acord amb la 

característica d’haver elaborat una fitxa única amb camps 

d’informació i imatge per a cada objecte, a la qual es pogués accedir 

de forma individualitzada.  

 

 

Com a referència comparativa hem fet esment de les institucions 

Museu da Música Portuguesa, de Portugal, The Nydhal Collection, de 

Suècia, i la Bate Collection, del Regne Unit, pel fet que són 

considerades institucions de pes dins l’àmbit que ens interessa, però 

que només presenten, al seu lloc web, un llistat de registre dels 

instruments musicals que formen part dels seus respectius fons, 

sense imatge i amb una mínima informació. D’altra banda, 

actualment la Galleria dell’Accademia–Dipartimento degli Strumenti 

Musicali: Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini no dóna accés  

al seu catàleg en línia. També, en relació a context, hem fet 

referència a l’existència de catàlegs en línia com el de l’ESMUC, 

(l’Escola Superior de Música de Catalunya), en el marc de l’anàlisi de 
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la incidència de les directrius actuals en matèria de digitalització i 

accés en línia més enllà de les entitats museístiques, malgrat que 

aquesta institució no té com a missió la conservació, estudi i difusió 

de la col·lecció d’instruments, doncs, aquests es conserven en funció 

de la missió pedagògica de l’entitat. 

 

 

Hem contextualitzat les col·leccions estudiades en els seus vessants 

d’evolució històrica i en l’àmbit internacional tenint com a punts de 

referència el Comité d’ICOM: CIMCIM, el catàleg col·lectiu MIMO, i 

d’altres catàlegs col·lectius i webs complementàries del nostre estudi. 

 

 

IV.2. Les col·leccions d’instruments musicals en l’àmbit 

internacional 

 

 

L’any 1960 s’organitzà, al si de l’ICOM, el Comitè Internacional per 

als Museus i Col·leccions d’Instruments de Música, CIMCIM, amb la 

finalitat de promoure, des del punt de vista professional, el millor ús i 

conservació dels instruments musicals en museus i col·leccions, així 

com per constituir una plataforma d’intercanvi per als professionals 

de museus i col·leccions d’instruments musicals (LAMBRECHTS-

DOUILLEZ,1989) 

 

 

La destrucció causada per la Segona Guerra Mundial (destrucció 

violenta de patrimoni, espoli, destrucció per reutilització de 

materials...) va evidenciar la necessitat d’inventaris del patrimoni 

cultural. Va ser un moment de treball i reflexió que, en el cas dels 

instruments musicals, suposà tenir en compte, a més de la 

materialitat de l’objecte i el seu aspecte, el propòsit musical i les 
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possibilitats d’interpretació musical amb l’instrument. L’any 1946 es 

va crear la Societat Galpin per a la investigació de la història dels 

instruments musicals europeus.  

 

 

L’any 1953 es formà a la ciutat de Bamberg, durant el Congrés 

Gesellschaft für Musikforschung, un comitè d’organologia musical per 

tal d’inventariar instruments musicals alemanys. L’any 1959, a la 

Haia, s’organitzà el «Col·loqui de directors de col·leccions 

d’instruments de música» i, també aquest any, la reunió conjunta, a 

Cambridge, de la Societat Galpin i l’Associació Internacional de 

Biblioteques de Música. Georges-Henri Rivière, museòleg i pianista, el 

qual l’any 1925 havia acompanyat Joséphine Baker a París, amb la 

Revue Nègre (LECLAIR,2012), era, llavors, el director de 

l’International Council of Museums i va impulsar, el 1960, 

l’organització d’un comitè internacional, dins l’ICOM, en relació a les 

col·leccions d’instruments musicals.  

 

 

L’1 de juliol tingué lloc la reunió constitutiva del Comitè de l’ICOM per 

als Museus i Col·leccions d’Instruments Musicals, CIMCIM, al Museu 

d’Arts i Tradicions Populars de París. Incloïa una tasca administrativa: 

compilar un directori internacional de museus i col·leccions 

d’instruments musicals; una tasca tècnica: elaborar un pla director 

per a la restauració i conservació d’instruments musicals; i una tasca 

científica: elaborar estàndards de catalogació i una revisió dels 

sistemes de classificació d’instruments musicals existents. Entre els 

objectius també es preveia l’elaboració d’un glossari, un directori de 

constructors i un inventari d’instruments musicals de gran interès. 
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La 7a Assemblea General de l’ICOM, que va tenir lloc a Amsterdam 

l’11 de juliol de 1962, recull a les mocions 47: "International 

directory of museums and collections of musical instruments" i 48: 

"Provisional recommendations for the conservation and restoration of 

musical instruments" l’avançat estat dels projectes, l’elaboració d’un 

directori internacional de museus i col·leccions d’instruments musicals 

i l’elaboració d’una guia-tractat amb solucions científiques i tècniques 

per als problemes de restauració dels instruments, i insta a presentar 

el text complet en la vintena reunió del comitè executiu de l’ICOM el 

juliol del 1963. 

 

 

Amb el temps es crearen diferents grups de treball d’acord també 

amb l’evolució de la societat: a partir del 1968, el grup de treball 

sobre instruments ètnics, a partir del 1974, el de tècniques 

audiovisuals. El tema de la informatització es començà a tractar a 

partir del 1979. Al llarg d’aquest temps s’ha constatat com l’especial 

fragilitat del patrimoni musical fa valorar la importància de la 

museïtzació com a procés per a garantir la conservació, a causa dels 

perills d’homogeneïtzació cultural i pèrdua de tradicions culturals 

úniques (ADAMS-HOOVER,1996) 

 

 

Les característiques de les col·leccions d’instruments musicals fan que 

es tracti d’una tipologia especialment complexa i fràgil, donat que són 

objectes portadors de valors múltiples com l’emissió de so, valors 

estètics, informacions associades a la seva utilització en contextos 

determinats,  processos de tècniques de construcció i els de 

tècniques d’execució musical, valors rituals o religiosos, en 

determinats casos, i el seu valor com a portadors d’informació 

històrica. Ens trobem, doncs, amb una complexa multiplicitat i 

transversalitat dels elements associats als instruments musicals, els 
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quals han de ser preservats i s’ha de possibilitar l’accés. Les seves 

característiques comporten també una especial incidència, pel que fa 

a la digitalització, en els recursos audiovisuals. 

 

   
Fig.48. Guitarra del Museu de Cremona (fotografia: Torrents) 

 

 

Un exemple del vessant relacionat amb el patrimoni cultural 

immaterial que té la música és la Col·lecció UNESCO, de Música 

Tradicional del Món.  

 

 

Aquest projecte comprèn enregistraments sonors de música 

tradicional del món, realitzats en el seu context original, als quals 

s’afegeix documentació i fotografies, classificats per “Fonts Musicals”, 

“Atles Musicals”, “Antologia musical d’Orient”, “Antologia musical 

africana” i “Antologia musical clàssica del nord de l’Índia”, publicats 

entre els anys 1961 i 2003. Aquest projecte l’inicià l’etnomusicòleg 

Alain Daniélou i el Consell Internacional de la Música. A partir dels 

anys 1990 el segell Auvidis i más tard Naive editen aquest fons en 

format CD; des del 2009 UNESCO inicia un projecte de partenariat 

amb Smithsonian Institution per a posar a disposició pública els 
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enregistraments mitjançant descàrrega digital, un total de 100 

àlbums de 70 països de tot el món. 

 

 

 
Fig.49. web UNESCO. Collection of Traditional Music of the World, disponible a: 
unesco.org <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00123> 
 [darrer accés: 15 maig 2015] 
 

 

 

Pel que fa a repositoris amb continguts musicals, a les zones de 

cultura catalana, trobem l’exemple d’algunes ràdios, institucions 

universitàries, com el Repositori de la Universitat Jaume I, entitats 

privades com el Repositori digital del Patrimoni Musical Català, o les 

col·leccions digitals de l’Orfeó Català. 

 

 

Pel que fa al Consell Internacional de la Música, CIMCIM, s’allotja 

actualment al lloc web d’ICOM, on ofereix un directori amb una llista 
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parcial de museus i col·leccions d’instruments musicals de tot el món. 

La consulta es pot fer amb criteris geogràfics o pel nom de les 

institucions, a més de poder establir una cerca oberta per paraules.  

 

 

 
Fig. 50. web ICOM-CIMCIM, disponible a: network.icom.museum 
<http://network.icom.museum/cimcim/ > [darrer accés: 10 juny 2015] 
 

 

 

A la web ICOM-CIMCIM hi trobem també informacions, documents i 

recursos com el directori de col·leccions d’instruments musicals ja 

esmentat, l’enllaç amb MIMO, la classificació Hornbostel-Sachs 

d’instruments musicals, la Sigla per a col·leccions d’instruments 

musicals, un registre de dissenys tècnics d’instruments musicals, i 

documents sobre la conservació i cura d’instruments musicals 

històrics o sobre la regulació de l’accés als instruments musicals de 

les col·leccions públiques. 
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Entre les institucions associades, a Catalunya hi consten el Museu de 

la Música i el Museu Etnològic, tots dos de Barcelona; a l’Estat 

espanyol el Museo Provincial de Ávila; Euskal Arkeologia, Etnografia 

eta Kondaira Museoa de Bilbao; la Col·lecció Lorenzo Sancho de 

Segòvia; el Museo de la Gaita de Gijón; a Madrid la Biblioteca Musical 

del Ayuntamiento, el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, la Col·lecció Félix Hazen; el Museo de América, el Museo 

Nacional de Artes Decorativas, el Museu Arqueológico Nacional, el 

Museo Municipal de Madrid, el Museo Nacional de Antropología, el 

Museo Romántico, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, la 

Universidad Autónoma de Madrid, la Col·lecció López Nieto i el Palacio 

Real de Madrid; l’Escola de Gaitas de Ourense; l’Ortzadar Euskal 

Folklore Taldea de Pamplona; el Museo de Bellas Artes de Sevilla, i el 

Centro Etnográfico Joaquín Díaz de Valladolid.  

 

 

En el directori de museus i col·leccions d’instruments musicals es 

troben més de cinc-centes col·leccions a Europa, a les quals s’han 

d’afegir les col·leccions americanes, asiàtiques, africanes i d’Austràlia 

i Nova Zelanda. 

 

 

Amb el Consell Internacional de la Música, CIMCIM, col·labora The 

American Musical Instrument Society, entitat  fundada l’any 1971 per 

promoure el coneixement de la història, el disseny, la construcció, la 

restauració i l’ús dels instruments musicals de totes les cultures i 

èpoques; en formen part conservadors de col·leccions, 

col·leccionistes, restauradors i constructors, historiadors, músics, etc.  

 

 

Al lloc web de The American Musical Instrument Society trobem 

diferents directoris i enllaços: serveis d’assessorament relacionats 
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amb els instruments, col·leccions d’instruments, programes 

educatius, construcció d’instruments, llocs web relatius a 

instruments, comerciants, constructors, organitzacions i una 

cronologia de les patents d’instruments segons la seva numeració. 

Organitzen esdeveniments científics i publicacions. 

 

 
Fig.51 web THE AMERICAN MUSICAL INSTRUMENT SOCIETY, disponible a: amis.org  

<http://www.amis.org> [darrer accés: 10 maig 2015] 

 

 

Pel que fa als catàlegs d’accés únic a diverses col·leccions el projecte 

web referencial és MIMO.  Entre els anys 2009 i 2011 la Comissió 

Europea va crear la plataforma MIMO.Musical Instrument Museums 

Online, dins el programa eContentplus, com a gran projecte de 

catàleg en línia, d’accés únic, per a les col·leccions d’instruments 

musicals. Entre els anys 2009 i 2011 els museus amb col·leccions 

d’instruments musicals van aportar materials digitalitzats dels seus 

fons en formats d’imatge i audio, a més d’informació descriptiva i de 

suport.  
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MIMO gestiona la recol·lecció de metadades i ofereix un accés 

especialitzat al patrimoni musical mitjançant l’accés multilíngüe. 

D’acord amb el projecte de la Unió Europea, el lloc web MIMO no és 

el punt de lliurament final dels materials digitals sinó que 

s'interrelaciona amb la plataforma Europeana com a punt d’accés 

principal per al públic no especialista. 

 

 

MIMO ofereix accés a un catàleg en línia d’instruments musicals 

format pels fons de diferents museus públics, arxius sonors, text i 

imatges, referents a més de cinquanta mil instruments. Aquest 

projecte inclou el treball en diccionaris multilingües per a bases de 

dades d’instruments musicals, normes per a la fotografia digital 

d’instruments musicals i directrius per a la creació de dipòsits per 

permetre la recol·lecció dels continguts digitals, així com la revisió del 

sistema de classificació de Hornbostel-Sachs a càrrec del grup de 

treball MIMO per a la classificació i tesaurus i publicada al lloc web 

CIMCIM. Aquesta plataforma es pot consultar en anglès, francès, 

alemany, holandès, suec i català. 

 

 

Cette interface s’appuie sur un thésaurus multilingue que les 

conservateurs des musées participants ont conçu et maintiennent par 

un outil de gestion partagée. Les technologies du web de données sont 

utilisées pour enrichir les notices des instruments de musique avec les 

données en provenance de référentiels internes (le thésaurus et les 

autorités facteurs d’instruments) et externe (geonames.org) 

(ADELBOST et al.,2014)  
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Fig.52. web MIMO, disponible a: mimo-international.com <http://www.mimo-
international.com/MIMO/> [darrer accés: 10 maig 2015] 
 

 

El catàleg en línia MIMO permet la cerca amb text lliure, per famílies 

d’instruments i per museus; les fitxes que es poden consultar 

referencien la institució dipositària de l’instrument, la denominació 

d’aquest, el constructor, l’any, el lloc de procedència, la família, el 

número d’inventari, la descripció, la iconografia, els materials, les 

inscripcions i les mides, així com diverses fotografies de l’objecte.  
 

 
Fig.53. web MIMO, classificació, disponible a: <mimo-international.com> [darrer 
accés: 10 maig 2015] 
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Fig.54. web MIMO,registre,  disponible a: <mimo-international.com> [darrer accés: 
10 maig 2015] 
 

 

A França el lloc web Médiathèque. Instruments de Musique, forma 

part de l’Inventaire National en Ligne d’acord amb l’art. 95 de la llei 

2004-809 de 13 d’agost:  

 

L'Inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait 

connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt 

culturel, historique ou scientifique. Sans préjudice des opérations 

réalisées par l’Etat au plan national, la région et la collectivité 

territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire 

général du patrimoine culturel (...) Elles confient aux collectivités 

territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la 

demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d’inventaire 

général. (LOI 2004-809, 13 aout) 

 

 

El portal web Médiathèque acull l’inventari de les col·leccions de 

música de França, elaborat dins el Plan de numérisation del Ministeri 
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de Cultura, i enllestit a partir de l’any 2009. Es tracta d’una base de 

dades nacional on hi consten instruments de música dipositats en 230 

museus, dels quals dotze són museus monogràfics amb col·leccions 

musicals o amb una important col·lecció d’instruments. Aquests dotze 

museus són els següents: 

 

 

Museon Arlaten (Arles) 

Musée de La Castre (Canes)  

Musée des Instruments à Vent (La Couture-Boussey)  

Musée des Instruments de Musique (L’Aigle)  

Musée de la Musique Mécanique (Les Gets) 

Musée de l’Hospice Comtesse (Lilla) 

Musée de la Lutherie (Mirecourt) 

Musée des Musiques Populaires (Montluçon)  

Musée de la Musique (París) 

Palais Lascaris (Niça) 

Pôle de l’Accordéon (Tulle)  

Musée Auguste Grasset (Varzy) 

 

 

La Médiathèque. Instruments de Musique, és fruit de l’Inventari 

Nacional de Col·leccions de Música dels Museus de Província, iniciat 

l’any 1978 per Frédéric de la Grandville. Aquest projecte 

s’informatitzà l’any 2001, es va incloure al lloc web del CIMCIM l’any 

2004 i es va completar l’any 2009 al portal de la Médiathéque de la 

Cité de la Musique, amb el suport, com hem dit,  del Plan de 

numérisation del Ministeri de la Cultura.  
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Accès fédéré aux collections du Musée de la musique et à la base 

nationale des instruments de musique conservés dans les musées de 

région. Les collections du Musée de la musique reunissent 4500 

instruments, associés a 15000 photos et 1000 enregisrements. Plus de 

230 musées son référencés dans la base national avec près de 700 

instruments et plus de 7000 photos. (MÉDIATHÈQUE, WEB) 

 

 

 
Fig.55. web MÉDIATHÈQUE, disponible a: mediatheque.cite-musique.fr 
<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/default.asp?INSTANCE=CITEMUSIQUE> 
 [darrer accés: 12 febrer 2015] 
 

 

Un altre projecte europeu de portal d’accés únic a diverses 

col·leccions d’instruments musicals, tot i que no es desenvolupa en 

un Estat pertanyent a la UE,  és el que impulsa, a Suïssa, l’associació 

GEFAM, fundada a Zuric l’any 1951. GEFAM inicià, l’any 1996, el 

Projecte Inventar, inventari d’instruments musicals en col·leccions 

privades i públiques de Suïssa. Aquesta iniciativa s’allotja al lloc web 

gefam.ch, amb l’objectiu de crear un catàleg d’instruments musicals 

de més de cent museus per afavorir l’accés de les persones 

interessades.  
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Aquest projecte també preveu incloure en una base voluntària 

instruments musicals de propietat privada que tinguin valor 

patrimonial. L’inventari recollirà per a cada instrument: la ubicació, el 

número d’inventari, les marques de fabricant, les mides bàsiques i 

característiques notables. 

 

 

 
Fig.56. web GEFAM, disponible a: gefam.ch <http://www.gefam.ch/fr/inventaire/> 
[darrer accés: 19 juliol 2015] 
 

 

Aquest projecte sorgeix de la constatació d’una mancança en la 

situació d’inventari i catalogació de les col·leccions d’instruments a 

Suïssa, on es localitzen col·leccions d’aquesta tipologia de patrimoni 

cultural en més de 100 museus. Els paràmetres de la catalogació 

seran determinats per les directrius de l’Inventaire suisse de biens 

culturels. 

 

 

Entre altres llocs web què donen accés a material cultural musical, tot 

i que no es limiten a col·leccions d’instruments, hi ha The Archive of 

Contemporary Music. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, 
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ubicada a Nova York i creada l’any 1985. Al seu lloc web podem 

consultar diferents catàlegs: les definicions de prop de quatre mil 

instruments, de més de tres mil definicions de gèneres o estils 

musicals de tot el món, 90.000 llibres i documents i unes 240.000 

gravacions.  

 

 

 
Fig.58. web The ARChive of Contmporary Music, disponile a: <arcomusic.org> 
[darrer accés: juliol 2015] 
 

 

Moltes institucions han elaborat catàlegs en línia d’iconografia musical 

com el RidIM Répertoire International d’Iconographie Musicale o el 

Research Center for Music Iconography. El Portail de la Musique 

Contemporaine és un portal amb accés a recursos d’organismes 

francesos amb llibres, partitures o materials audiovisuals. 
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IV.3. Les col·leccions en línia d’instruments musicals a Europa 

 

 

La història de la catalogació i documentació de col·leccions 

d’instruments musicals comparteix les mancances i obstacles que ha 

patit, en general, el concepte de documentació del patrimoni cultural.  

 

 

Tot i el seu valor en relació amb la conservació i comprensió de 

l’objecte cultural, la documentació i catalogació no havien estat mai 

en la primera línia del desenvolupament de les polítiques culturals, ja 

que quedaven relegades a l’espai que podríem anomenar «afers 

interns» de les institucions. Malgrat el fet que, en alguns moments, el 

context històric havia imposat la necessitat d’inventariar (com en el 

cas de conflictes bèl·lics) la manca de relació directa dels inventaris 

amb el públic en general, els allunyava de les prioritats dels usuaris i 

també dels polítics, en bona part responsables de la gestió del 

patrimoni cultural.  

 

 

Internet modifica aquesta situació. Com hem vist al llarg de l’estudi, 

els catàlegs en línia s’han convertit en un museu virtual al qual es pot 

accedir només amb un clic, amb el fet afegit que han suposat un 

canvi significatiu en la relació de l’usuari amb el bé cultural, ampliant 

i diversificant  les possibilitats de participació per als ciutadans.  

 

 

Dels tres models, ja esmentats, definits per Nina Simon en relació a 

la participació: “contributory projects”, “collaborative projects” i “co-

creative projects” (SIMON,2010:187), la majoria de les col·leccions 

d’instruments musicals s’emmarquen en la primera opció: demanen 

de l’usuari l’aportació puntual i concreta d’objectes, accions o idees, i  
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la institució controla tot el procés. Seria el cas del projecte suïs 

Inventar, en el qual els propietaris particulars d’instruments musicals 

poden incloure els seus instruments al catàleg en línia.  

 

 

Les col·leccions en línia que formen part del nostre estudi de cas són 

les següents, un cop escollides amb el compliment de criteris mínims 

que permetin considerar que es tracti d'un catàleg en línia, que 

aportin per a cada objecte un mínim d’informació amb accés a 

registres individuals amb camps amb informació i imatge, i que 

formin part de la Unió Europea, en el marc de les polítiques europees 

de digitalització i accés en línia al patrimoni cultural ja analitzades:  

 

-Musée des Instruments de Musique (Brussel·les)  

-Musée de la Musique-Philharmonie de París 

-Musée de la Lhuterie et de l’archèterie françaises (Mirecourt) 

-MUSIC.Musée des instruments Ceret  

-Musical Instrument Museums -University of Edinburgh 

-Victoria & Albert Museum.Musical Instruments Collection (Londres) 

-Horniman Museum & Gardens (Londres) 

-National Museum of Ireland-Ard-Mhúsaem na hÉireann (Dublin) 

-Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna 

-Galleria dellAccademia–Dipartimento degli Strumenti 

Musicali:Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini (Florència)   

-Germanisches Nationalmuseum (Nuremberg) 

-Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig 

-Staatliche Museen zu Berlin  

-Staatliches Institut für Musikforschung (Berlin) 

-Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

-Fundació La Fontana (Barcelona) 

-Fundación Joaquín Díaz (Ureña) 

-Museu de la Música (Barcelona) 
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Musée des Instruments de Musique 

 
Fig.57. web Musée des Instruments de Musique, Brussel·les 
disponible a: mim.be <http://www.mim.be/fr > 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
 
Musée de la Musique-Philharmonie de París, Paris 

 
 
Fig.58. web Musée de la Musique-Philharmonie de París, Paris 
disponible a: philarmoniedeparis.fr 
<http://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-expositions/musee-de-la-musique> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Musée de la Lutherie et de l’archèterie françaises 
 

 
Fig.59. web Musée de la Lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt 
disponible a:musee-lutherie-mirecourt.fr 
<http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
 
 
MÚSIC.Musée des instruments Ceret 
 

 
Fig.60. web MUSIC.Musée des instruments Ceret, Ceret 
disponible a: music-ceret.com <http://www.music-ceret.com> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Musical Instrument Museums -University of Edinburgh 
 

 
Fig.61. web Musical Instrument Museums -University of Edinburgh, Edimburg 
disponible a: ed.ac.uk 
<http://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/museums-and-
galleries/musical-instrument-museums> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
Victoria and Albert Museum.Musical Instruments Collection 
 

 
 
 
Fig.62. web Victoria and Albert Museum.Musical Instruments Collection, Londres 
disponible a: ed vam.ac.uk <http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/musical-
instruments/> [darrer accés: 20 maig 2015] 
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Horniman Museum & Gardens 
 

 
 
Fig.63. web Horniman Museum & Gardens, Londres. disponible a: horniman.ac.uk 
<http://www.horniman.ac.uk>[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
 
 
National Museum of Ireland-Ard-Mhúsaem na hÉireann 
 

 
Fig.64. web National Museum of Ireland-Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dublin 
disponible a: museum.ie <http://www.museum.ie/en/homepage.aspx> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna 
 

 
 
Fig.65. web Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, Bolònia 
disponible a: museibologna.it <http://www.museibologna.it/musica> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
Galleria dellAccademia. Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini 
 

 
Fig.66. web Galleria dellAccademia–Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini 
Florència, disponible a: uffizi.firenze.it 
<http://www.uffizi.firenze.it/musei/?m=cherubini> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Germanisches Nationalmuseum  
 

 
 
Fig.67. web Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg 
disponible a: gnm.de <http://www.gnm.de> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
 
Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig 
 

 
Fig.68. web Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, Leipzig 
disponible a: mfm.uni-leipzog.de <http://mfm.uni-leipzig.de/dt/index.php> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Ethnologisches Museum. Staatliche Museen zu Berlin.  
 

 
 
 
Fig. 69. Web Ethnologisches Museum. Staatliche Museen zu Berlin.  
disponible a: smb.museum <http://www.smb.museum/en/museums-and-
institutions/ethnologisches-museum/home.html> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
Staatliches Institut für Musikforschung 
 

 
 
Fig.70. web Staatliches Institut für Musikforschung 
disponible a: sim.spk-berlin.de <http://www.sim.spk-berlin.de> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
 

 
 
Fig.71. web Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
disponible a: rcsmm.eu <http://www.rcsmm.eu/museo/?m=9> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
Fundación La Fontana 
 

 
 
Fig.72. web Fundación La Fontana 
disponible a: fundacionlafonta.org <http://fundacionlafontana.org> 
[darrer accés: 20 maig 2015 
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Fundación Joaquín Díaz 
 

 
 
Fig.73. web Fundación Joaquín Díaz, Ureña 
disponible a: funjdiaz.net <http://www.funjdiaz.net> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
Museu de la Música 
 

 
Fig.74. web Museu de la Música, Barcelona, disponible a: W110.bcn.cat 
<http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuDeLaMusica/?vgnextchannel=00000002857
56316VgnV6CONT00000000000RCRD&lang=ca_ES> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Hem trobat també necessari referencia algunes col·leccions que no 

compleixen les característiques de col·lecció en línia però que, per 

diversos motius creiem important incloure-les: 

 
SCENKONST MUSEET 
 

 
 
Fig.75. web SCENKONST MUSEET 
disponible a: musikverte.se <http://musikverket.se/scenkonstmuseet/> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
The Nydhal Collection 
 

 
 
Fig.76. web The Nydhal Collection, disponible a: web.comhem.se 
<http://web.comhem.se/smf/Components/eframes.html> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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Bate Collection 
 

 
 
Fig.77. web Bate Collection 
disponible a: bate.ox.ac.uc <http://www.bate.ox.ac.uk> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
 
 
 
Museu da Música Portuguesa 
 

 
Fig.78.web Museu da Música Portuguesa 
disponible a: mmp.cm-cascais.pt  
<http://mmp.cm-cascais.pt/museumusica/mmp/> 
[darrer accés: 20 maig 2015] 
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ESMUC.Escola Superior de Música de Catalunya 
 

 
 
Fig.79.web ESMUC.Escola Superior de Música de Catalunya 
disponible a: esmuc.cat 
< http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Coneix-nos> 
[darrer accés: 20 setembre 2015] 
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IV.4. Anàlisi de les col·leccions que conformen l’estudi de cas 

 

 

1. El Musée des Instruments de Musique, Brussel·les.  

 

Aquesta institució es va crear l’any 1877 lligada al Real Conservatori 

de Música de Brussel·les. Una part dels fons originals provenen de les 

col·leccions de François-Joseph Fétis, musicòleg belga, i van ser 

adquirides per l’Estat. Amb el segle XX els fons augmenten de forma 

notable i es publica el primer catàleg general l’any 1922. El museu 

forma part dels Musées Royaux d’Art et d’Histoire, belgues, presenta 

més de nou mil objectes en línia. L’inventari complet del fons és 

accessible mitjançant dos enllaços: el de la plataforma MIMO i 

Carmentis; Carmentis-Catalogue en Ligne du Musée des MRAH és una 

base de dades que reuneix la documentació dels museus reials d’art i 

història (Musée du Cinquantenaire, Musées d’Extreme-Orient, Porte 

de Hal, Musée de Instruments de Musique).  

 

 

Les pestanyes inferiors de la interfície adrecen a les seccions: 

«Activitats», «Museu», «Col·leccions» i «Informacions pràctiques». 

Dins «Col·leccions» trobem el catàleg, informació i enllaços a 

Carmentis, MIMO i Europeana, en holandès, francès i anglès. 

Mitjançant el catàleg Carmentis podem accedir a les col·leccions en 

línia dels museus associats: Musée du Cinquantenaire, Musées 

d’Extrême-Orient, Porte de Hal i Musée des Instruments de Musique.  

 

 

Mitjançant l’enllaç de “cerca avançada”, podem clicar “collection” i 

anar a “collection instruments de musique”. Aquí podem accedir a 

veure la col·lecció segons: a) llistes d’imatges (25 per pàgina), on 

trobem la imatge, la col·lecció, el nom, l’autor, la procedència, el 
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registre i la cronologia; b) detall (un per pàgina) amb imatge, 

col·lecció, número d’inventari, nom de l’objecte, creador, geografia, 

datació, materials, dimensions, dipòsit i propietari, i hi ha la 

possibilitat d’adjuntar al “portafoli”, també es poden encarregar 

fotografies; c) pupitre lluminós 3 x 4 (12 per pàgina) amb la 

fotografia i el número d’inventari, i d) pupitre lluminós 4 x 5 (20 per 

pàgina) amb la fotografia i el número d’inventari. No hi ha 

alternatives d’accessibilitat per a col·lectius amb algun handicap físic, 

i la navegació pot presentar dificultats depenent del tipus de 

necessitat de l’usuari. La fitxa d’inventari dóna una informació 

extensa. En el cas de la col·lecció en línia del MIM no hi ha accés a 

recursos multimèdia (so dels instruments o peces musicals 

relacionades). Sí que podem accedir a recursos audiovisuals en la 

secció “instrument du mois”, on des de finals de l’any 2009 es van 

afegint peces; aquests enllaços mostren una informació més extensa 

que la que s’inclou en les fitxes del catàleg en línia, amb més imatges 

i la referència a enregistraments sonors relacionats amb l’instrument.  

 

 

Al lloc web del Musée des Instruments de Musique de Brussel·les 

també se’ls hi proposa, als usuaris, una tipologia de col·laboració 

puntual, amb la incorporació d’una llista d’instruments desapareguts i 

la petició següent: «Si vous avez des informations à leur sujet, aussi 

banales qu’elles puissent vous paraître, nous vous invitons à prendre 

contact au plus vite avec le mim au 02 545 01 30 ou via ce 

formulaire». Aquest catàleg d’instruments desapareguts està 

classificat en instruments de corda, instruments africans i 

instruments populars; la majoria disposen de la imatge, el nom, el 

número d’inventari, les mides, la descripció i informació sobre la 

desaparició. 
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Fig.80. web Carmentis-Catalogue en ligne du musée des MRAH, recerca 
<carmentis.kmkg-mrah.be> [darrer accés: 10 agost 2015] 
 
 

 
Fig.81. web Carmentis-Catalogue en ligne du musée des MRAH, registre 
<carmentis.kmkg-mrah.be> [darrer accés: 10 agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR	   VALORACIÓ	  
Informacions	  consignades	   Lloc	  d’origen,	  número	  d’inventari,	  nom	  de	  

l’objecte,	  imatge,	  datació,	  materials,	  
dimensions,	  tècnica,	  constructor,	  ubicació	  
de	  l’objecte,	  propietat,	  dipòsit	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Procedència	  objecte,	  estat	  conservació,	  
historial,	  context.	  
	  

Imatge	   Més	  d’una.	  Ampliables	  
	  	  

Recomanacions	  ICOM-‐	  CIMCIM	  
INDICADOR	   VALORACIÓ	  
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consta	  autor	  o	  propietari	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia:	  	  
INDICADOR	   VALORACIÓ	  
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Collections>Catalogue>Carmentis	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registre	  individual	  	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Sí:	  secció	  Instruments	  du	  mois	  

Objectes	  associats	  
	  

No	  al	  registre.	  Possibilitat	  de	  seleccionar	  grups	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Selecció	  personalitzada	  d’objectes	  (Portfoli)	  
Impressió	  preconfigurada	  
Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
Exportació	  d’imatges	  PDF,	  CSV	  o	  HTLM	  
Petició	  d’imatges	  

 

 



 317 

 
Descripció del lloc web 
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Govern	  federal	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Holandès,	  francès,	  anglès	  en	  web	  i	  en	  registre	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

SÍ:	  Carmentis	  le	  catalogue	  du	  musée	  en	  ligne>Chercher	  dans	  
Carmentis	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Seccions:	  "Offres	  d’emploi",	  	  "Atelier	  de	  construction	  
d’instruments	  à	  cordes",	  concerts,	  informacions	  relacionades	  
amb	  el	  turisme	  cultural.	  
	  

Possibilitats	  
d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  formularis	  preconfigurats:	  "Frequently	  
Asked	  Questions";	  programa	  específic:	  "Instruments	  disparus	  
ou	  volés";	  link	  de	  la	  fitxa	  per	  compartir	  	  
	  

Presència	  a	  les	  
plataformes	  de	  la	  Web	  
social	  
	  

Facebook,	  Twitter	  i	  Tripadvisor	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí:	  	  enviament	  d’	  “e-‐newsletter”	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  
web	  
	  

MIMO	  i	  Europeana	  

 

Valors i diversitat cultural 
 
Partenariat	  amb	  museus	  africans:	  Musée	  de	  la	  Musique	  de	  Ouagadougou,	  Musée	  National	  
de	  Ouagadougou,	  Musée	  Panafricain	  de	   la	  Musique,	  projete	  “PRIMA”	  de	  digitalització	  de	  
col·leccions	  d’instruments	  africans	  amb	  els	  museus	  associats.	  	  
 
  

Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Per	   al	   MIM	   els	   objectius	   d’aquest	   procés	   són:	   	   comparar	   col·leccions,	   comunicar	   i	  
intercanviar	   coneixements,	   millorar	   la	   contextualització	   dels	   objectes	   i	   millorar	  
l’organització	  dels	  dipòsits.	  Com	  a	  finalitats:	  el	  coneixement	  dels	  objectes,	  la	  protecció	  de	  
les	  peces,	  l’accés	  a	  les	  col·leccions,	  i	  la	  informació	  associada,	  des	  de	  qualsevol	  lloc	  del	  món	  
(ref.	  Secció	  “activités	  scientifiques”,	  sobre	  el	  projecte	  “PRIMA”)	  
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2.Musée de la Musique-Philharmonie de Paris. 

 

Aquesta institució té les seves arrels a la creació l’any 1793 de 

l’Institut Nacional de la Música, institució que va néixer per a la 

formació d’intèrprets musicals i comptava amb una petita col·lecció 

d’instruments. Amb el segle XIX es consolida la idea d’un Museu 

d’instruments musicals i l’Estat compra la col·lecció de Louis 

Clapisson; el Museu s’obre al públic l’any 1864. A mitjans  del segle 

XX es comencen a aplicar els paràmetres normatius internacionals en 

matèria de conservació i documentació de les col·leccions. Finalment 

l’any 1997 neix el Musée de la Musique, a la Cité de la Musique on 

s’agrupen, amb el nom de Philharmonie de Paris, el museu, 

l’amfiteatre, la sala de concerts, espais educatius i la mediateca. 

 

 

El Museu presenta un catàleg en línia sobre una col·lecció de set mil 

instruments aproximadament, vuit-cents objectes d’art i uns 

centenars d’instruments professionals de lutiers, amb el suport de 

vint mil fotografies ampliables.  

 

 

La secció «Collections du musée» permet la cerca per text lliure o bé 

dins el grup «Les incontournables du Musée de la Musique», o bé 

«Voir toutes les ouvres du Musée». La visualització pot ser en forma 

de mosaic mural (50 per pàgina i només amb la imatge) o per mosaic 

en taula (50 per pàgina amb imatge, nom, autor i col·lecció). 

Simultàniament, una columna lateral permet cerques 

predeterminades per objecte, tipus d’instrument de música, 

constructor, artista o autor, data de creació, lloc de creació, elements 

audiovisuals associats (5.610 objectes amb fotografia, 133 objectes 

amb àudio, 29 objectes amb vídeo), fons d’arxiu i col·leccions 
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d’origen. La cerca també permet enllaçar amb la fitxa d’objecte 

individual, la qual compta amb els següents ítems: imatge, nom de 

l’objecte, autor, data, lloc de procedència i, no en totes, text 

d’informació, altres imatges, descripció, diferents àudios i 

documentació de l’instrument. Constata l’autor de la fotografia. 

 

 

El lloc web presenta també els enllaços següents: «Histoires 

d’instruments», «Redécouvrir les expositions du musée», «Autres 

resources-fonds d’archives du musée» (arxius en línia), “Vernix” 

(base de dades amb receptes per a l’elaboració de vernís per als 

instruments musicals), l’enllaç  a MIMO i l’enllaç a la Base Nationale 

d’Instruments de Musique (inventari nacional), l’enllaç al catàleg de la 

mediateca i a la base de dades i fitxes d’oficis de la música.  

 

 

Pel que fa a elements audiovisuals, podem accedir a «Ecouter les 

instruments du Musée» des de la fitxa d’alguns dels instruments, on 

podem trobar l’enllaç “enregistrements” .També hi ha l’enllaç «Voir 

un concert en vidéo», on trobem enregistraments accessibles de 

concerts, que romanen a  disposició de l’usuari durant un cert 

període. 

 
Fig.82. captura d’un fragment del lloc web PHILHARMONIE DE PARIS 
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Fig. 83. web PHILHARMONIE DE PARIS, recerca, disponible a: 
<collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr> [darrer accés: juliol 2015] 
 

 

 

 

 
Fig.84. web PHILHARMONIE DE PARIS, registre, disponible a: 

<collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr> [darrer accés: juliol 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	  

l’objecte,	   imatge,	   datació,	   constructor;	   en	  
algunes	   s’hi	   afegeix:	   	   descripció,	   tècnica,	  
materials	  i	  bibliografia	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Ubicació	   de	   l'objecte,	   propietat,	  
procedència	   de	   l'adquisició,	   estat	   de	  
conservació	  
	  

Imatge	   Una	  o	  més	  d’una.	  Ampliables	  
	  

Recomanacions	  ICOM.CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consta	  l’autoria	  de	  la	  fotografia	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Conservation	  et	  recherche>Catalogue	  en	  ligne>Collections	  du	  
musée	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Sí:	  al	  registre	  individual	  	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Sí:	  secció	  "Les	  incontournables	  du	  Musée	  de	  la	  Musique"	  i	  secció	  
"Histoires	  d’instruments"	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  al	  registre	  individual.	  Si	  a	  les	  seccions:	  "Philharmonie	  Live"	  
(concerts),	  "Les	  ressources	  numériques"	  (mediateca),	  "Ecouter	  les	  
instruments	  du	  musée",	  "Voir	  un	  concert	  en	  video",	  "Guides	  
d’écoute"	  
	  

Objectes	  associats	  
	  

No	  al	  registre.	  Possibilitat	  de	  seleccionar	  grups	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
Exportació	  de	  continguts	  en	  format	  PDF,	  CSV	  o	  HTLM	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  
web	  
	  

Governamental	  

Idiomes	  de	  la	  
interfície	  
	  

Francès,	  anglès	  (en	  web)	  i	  	  només	  francès	  en	  els	  registres	  

Recursos	  
d’aprenentatge	  per	  a	  
la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  
a	  la	  dinamització	  
econòmica	  
	  

Base	   de	   dades	   de	   fitxes	   de	   professionals	   de	   la	   música	   en	   les	  
diferents	   especialitats;	   secció	   "Les	   Métiers	   de	   la	   musique"	  
(sessions	   d’orientació	   i	   formació,	   trobades	   professionals,	   tallers	  
professionals	   de	   formació).	   Concerts	   i	   recursos	   per	   a	   músics.	  
Informacions	  relacionades	  amb	  el	  turisme	  cultural.	  
	  

Possibilitats	  
d’interaccionar	  per	  
part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	   electrònic;	   formularis:	   “Vos	   questions-‐Nos	   Réponses”;	  
altres:	   	   “Annonces	   (compra/venda	   d’instruments,	   classes	  
particulars,	   ofertes	   laborals),	   “Mon	   panier.Mon	   compte”	   (per	  
accedir	  als	  serveis	  i	  fer-‐ne	  el	  seguiment).	  	  
	  

Presència	  a	  les	  
plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter	  i	  Instagram	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí:	  “Inscription	  aux	  Newsletters”.	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  
lliure	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Enllaços	  a	  	  altres	  
llocs	  web	  
	  

MIMO	  i	  Base	  National	  d’Instruments	  de	  Musique	  

 

Valors i diversitat cultural 
 
Secció	   “Instruments	   du	   monde”,	   activitats	   “Week-‐End	   dialogue	   des	   cultures”,	   projecte	  
“Observatoire	  de	  la	  musique”:	  funciona	  des	  del	  2001	  per	  a	  l’observació	  de	  la	  presència	  de	  
diversitat	  cultural	  a	  la	  televisió	  i	   la	  ràdio	  i	  publicitat	  d’edicions	  fonogràfiques	  en	  mitjans	  
de	  comunicació	   i,	  des	  del	  2007,	  a	  afegit	   l’estudi	  de	   la	  situació	  en	  més	  de	  100	  serveis	  de	  
música	  en	  línia.	  
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Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Com	   a	   objectius	   s'explicita	   el	   coneixement	   de	   la	   història	   material	   i	   cultural	   de	   cada	  
objecte,	  definint	   l’instrument	  musical	  com	  “tout	  a	   la	   fois	  oeuvre	  d’art	  et	  objet	   technique	  
au	  service	  d’un	  art	  immatériel”.	  L’accés	  a	  les	  col·leccions	  per	  part	  de	  col·lectius	  d’usuaris	  
amb	   interessos	   i	   formacions	   diferents.	   També	   com	   a	   objectiu	   es	   planteja	   la	  
contextualització	  històrica,	  social	  i	  artística	  de	  les	  peces	  de	  la	  col·lecció.	  La	  finalitat	  és	  la	  
conservació	   i	   el	   coneixement	   	  de	   la	   col·lecció.	  El	  decret	  95-‐1300	  de	  19	  de	  desembre	  de	  
1995	  per	  a	  la	  creació	  de	  l’organisme	  públic	  Cité	  de	  la	  musique	  i	  creació	  al	  seu	  si	  del	  Musée	  
de	  la	  musique,	  al	  qual	  atorga	  “un	  rôle	  de	  conseil	  et	  d’animation	  du	  réseau	  des	  collections	  
publiques	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  musique”	  (PHILARMONIE.CONSERVATION,	  WEB)	  
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3.Musée de la Lutherie et de l’archèterie françaises, de Mirecourt 

 

Aquest museu va ser una iniciativa del Groupement des Luthiers et 

Archetiers d’Art de France (GLAAF). S’inaugurà com a museu 

municipal l’any 1973. L’any 1984 la col·lecció s’incrementa 

notablement amb instruments, accessoris, eines, etc. i es realitza el 

primer inventari.  

 

 

La col·lecció consta de 321 objectes, dels quals, pel que fa als 

instruments de corda fregada o pinçada, la majoria han estat 

realitzats per lutiers i arqueters instal·lats o originaris de Mirecourt. 

També compta amb un fons d’objectes relacionats amb la luteria i 

altres objectes relacionats, un fons documental i un arxiu iconogràfic.  

 

 

És possible la cerca amb text lliure o per nom de l’objecte 

predeterminat; també, altres possibilitats de cerca a les col·leccions 

són els enllaços a les següents seccions: cordes fregades, cordes 

pinçades, altres instruments, miniatures i obres mestres, noves 

adquisicions. Cada grup dels esmentats ens mostra una interfície amb 

el llistat d’objectes amb el número d’inventari, el nom i l’autor, i amb 

una icona en forma de fletxa desplega la fitxa individual de 

l’instrument, amb la descripció formal detallada, incloent-hi el camp 

“marques et inscriptions”, els materials, dimensions, lloc d’origen,  

datació, núm. d’inventari, nom, autor, lutier. Pel que fa a les imatges 

en mostra diverses i són ampliables. 
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Fig.85. web MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHETERIE FRANÇAISES, recerca, 
Disponible a: <musee-lutherie-mirecourt.fr> [darrer accés: agost 2015] 
 

 

 

 
Fig.86.web MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHETERIE FRANÇAISES, registre, 
Disponible a: <musee-lutherie-mirecourt.fr> [darrer accés: agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	  

l’objecte,	   imatge,	   datació,	   descripció,	  	  
materials,	  dimensions,	  constructor	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Ubicació	   de	   l'objecte,	   propietat,	  
procedència	   de	   l'adquisició,	   estat	   de	  
conservació	  
	  

Imatge	   Una	  o	  més	  d’una.	  Ampliables	  
	  

Recomanacions	  ICOM.CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consta	  l’autoria	  de	  la	  fotografia	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Collections	  	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registre	  individual	  	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Sí:	  Dossiers	  temàtics,	  biografia	  de	  lutiers	  (en	  construcció)	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  	  (només	  inclou	  presentació	  amb	  llenguatge	  de	  signes)	  
	  

Objectes	  associats	  
	  

No	  al	  registre.	  Possibilitat	  de	  seleccionar	  grups	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Municipal	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Francès	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Enllaços	   amb	   webs	   de	   constructors	   d’instruments	   i	   	   amb	  
músics.	   Activitat	   econòmica	   en	   relació	   a	   instruments	  
musicals,	  Enllaços	  d’utilitat	  turística	  sobre	  la	  zona.	  
	  

Possibilitats	  
d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

correu	   electrònic;	   formularis	   de	   contacte	   preconfigurats;	  
altres	  
	  

Presència	  a	  les	  
plataformes	  de	  la	  Web	  
social	  
	  

Facebook,	  Twitter	  	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

No	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

No	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  
web	  
	  

Joconde;	   col·lecions	   d’instruments	   musicals	   franceses;	  
associacions	  professionals	  de	  lutiers	  i	  arqueters;	  associacions	  
de	  músics	  
	  

	  

	  

Valors i diversitat cultural 
 
No	  s'expliciten	  
 
	  

Objectius	  i	  finalitats	  aplicables	  a	  la	  col·lecció	  en	  línia	  
	  
Objectius	   instrumentals:	   valorar	   les	   col·leccions	   mitjançant,	   entre	   altres,	   l’inventari	   i	  
accés	  en	  línia	  als	  objectes	  que	  conserva.	  
	  
Objectius	   finals:	   conéixer	   i	   difondre	   la	   identitat	   de	   la	   ciutat	   amb	   el	   testimoni	   de	   les	  
col·lecions	   de	   patrimoni	   cultural	   que	   conserva	   la	   institució.	   Relacionar	   passat	   i	   present	  
mitjançant	   els	   valors	   que	   representen	   les	   col·lecions.	   Interrelacionar	   les	   col·leccions,	  
lutiers,	   intèrprets,	   compositors,	   crítics	   i	  públic.	  Donar	  un	   rol	   actiu	  als	   visitants	   fent	  que	  
s’identifiquin	  com	  a	  algun	  dels	  agents	  socials	  amb	  relació	  amb	  les	  col·leccions.	  	  
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4.MÚSIC.Musée des instruments, Ceret  

 

Aquest museu està situat a la vila de  Ceret, Catalunya nord, França. 

És un museu que conserva la col·lecció de Heinz Stefan Herzka 

d’instruments tradicionals d’arreu el món i una col·lecció 

d’instruments populars catalans, a la qual s’han anat unint 

instruments populars mediterranis. El seu lloc web compta amb 

recursos sonors, informació addicional en forma de noticies, dossiers i 

un Butlletí. 

 

 

Presenta en el seu lloc web la secció “consulter les fons”, la qual 

permet una la consulta amb tres tipologies de recerca: la “recherche 

simple” amb la introducció de text lliure,  “instruments exposés”  on 

s’accedeix mitjançant una classificació per la zona originària de 

l’instrument, i “recherche thématique” amb una classificació per 

famílies d’instruments.  

 

 

El primer estadi al qual accedim ens dóna una informació amb imatge 

de l’instrument, el número de catalogació, el nom i  una breu 

descripció i la família a la qual pertany. Podem accedir a ampliar la 

informació clicant “notice complète”, on trobem la informació de 

número d’inventari, la tipologia d’objecte, el nom, l’autor i la 

descripció amb característiques tècniques com materials, mides, etc. 
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Fig. 87. web MÚSIC.MUSEE DES INSTRUMENTS CERET, recerca 
disponible a: <music-ceret.com> [darrer accés: agost 2015] 
 

 

 

 

 
Fig.88. web MÚSIC.MUSEE DES INSTRUMENTS CERET, registre 
disponible a: <music-ceret.com>  [darrer accés: agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	  d’origen,	  número	  d’inventari,	  nom	  de	  l’objecte,	  

imatge,	  datació,	  descripció,	  	  constructor,	  procedència	  de	  
l'adquisició	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Ubicació	  de	  l'objecte,	  estat	  de	  conservació,	  bibliografia,	  
historial	  
	  

Imatge	   Més	  d’una.	  Ampliables	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consta	  l’autoria	  de	  la	  fotografia	  o	  drets	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Recherche	  resource>Consulter	  les	  fons	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registre	  individual	  	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Sí:	  Dossiers	  temàtics,	  Butlletí	  informatiu	  

Recursos	  
audioviduals	  

Secció:	  "Regarder/Ecouter",	  dossiers	  temàtics	  
	  

Objectes	  associats	  
	  

Per	  orígen	  geogràfic.	  Per	  classificació	  Hornbostel-‐Sachs	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  	  
Exportació	  d’imatge	  format	  PDF,CSV	  o	  HTLM	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Municipal	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Francès	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  
per	  part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	   electrònic;	   telèfon,	   	   qüestionari	   de	   contacte,	  
tramesa	  d’informació	  
	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  
de	  la	  Web	  social	  
	  

Facebook,	  Flickr,	  Youtube,	  Tripadvisor	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

No	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

Biblothèque	   municipale	   de	   Perpignan,	   Catalogue	   Collectif	  
de	  France.	  Nombrosos	  enllaços	  en	   relació	   a	   la	   construcció	  
d’instruments	  
	  

 

Valors i diversitat cultural 
 
Amb	  motiu	   de	   la	   col·lecció	   de	  Heinz	   Stefan	  Herzka,	   recollida	   (segons	   descriu	   el	  mateix	  
web	  del	  Museu)	  “Depuis	  plus	  de	  30	  ans,	  il	  n’a	  eu	  cesse	  de	  voyager	  sur	  les	  grandes	  routes	  
d’échage	  culturel	  mondial	  a	  la	  rencontre	  d’instruments,	  de	  musiciens	  et	  de	  facteurs".	  	  
El	   fons	   del	   museu	   també	   compta	   amb	   la	   col·lecció	   CIMP	   d’instruments	   tradicionals	  
catalans	   i	   instruments	   tradicionals	   mediterranis.	   La	   contextualització	   i	   interrelació	  
d’objectes	   de	   cultures	   diferents	   permet	   coneixer	   i	   respectar	   les	   diverses	   identitats	   i	   la	  
pròpia.	  
 
 

 

Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Objectius:	   interrelacionar	   intèrprets,	   constructors	   d’instruments	   musicals	   i	   públic.	  
Contextualitzar	  les	  peces	  	  incentivar	  els	  usuaris	  per	  al	  coneixement	  i	  la	  descoberta.	  
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5.Musical Instrument Museums Edinburgh-University of Edinburgh. 

 

Es tracta d’un museu acreditat per l’Arts Council England, en 

col·laboració amb Museums Galleries Scotland. Els fons provenen de 

les institucions Reid Concert Hall i St Cecilia’s Hall, es va crear entre 

el 1845 i el 1865 amb la paulatina adquisició per part de John 

Donaldson d’una col·leció d’instruments; el fons s’amplià amb 

l’adquisició de la col·lecció de Raymon Russell. L’any 1969 s’hi establí 

la Societat Galpin i l’any 1980 s’acordà el traspàs de titularitat de la 

col·lecció en favor de la Universitat d’Edimburg, fins avui s’han 

continuat incrementan els fons. El Museu té categoria de Collection of 

National Significance to Scotland; la col·lecció es complementa amb 

un arxiu de materials originals, documents de treball i un arxiu de so.  

 

 

La cerca es pot fer dins un extens directori d’instruments, 

constructors, període, ubicació i col·lecció, o bé mitjançant text lliure 

amb els ítems que apareixen en un lateral (instrument, constructor, 

procedència, període i col·lecció). La fitxa de l’objecte individual ens 

informa del nom de l’instrument, la família, el constructor, el lloc 

d’origen, la cronologia, la descripció tècnica, bibliografia, la col·lecció, 

el número d’inventari i imatges ampliables.  
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Fig. 89. web MUSICAL INSTRUMENT MUSEUMS EDINBURGH, recerca, disponible a: 
<ed.ac.uk> [darrer accés: febrer 2015] 
 

 

 

 

 
Fig. 90. web MUSICAL INSTRUMENT MUSEUMS EDINBURGH, registre, disponible a: 
<ed.ac.uk>  [darrer accés: febrer 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   collecció,	   procedència	   de	   l’adquisició	   família	  
d’instruments;	   en	   algunes	   fitxes	   s’afegeix:	   datació,	  
descripció,	  materials,	  dimensions,	  constructor	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Propietat,	  estat	  de	  conservació,	  historial,	  
contextualització	  
	  

Imatge	   Una	  o	  més	  d’una.	  Ampliables	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consten	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  i	  drets	  de	  reproducció	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

The	  Collection>The	  Catalogue>Search	  the	  Collection	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registre	  individual	  	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

No	  en	  línia	  

Recursos	  
audioviduals	  

Secció:	  Demonstrations	  (format	  Real	  Video)	  
	  

Objectes	  associats	  
	  

Sí	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
Exportació	  d’imatge	  format	  PDF,CSV	  o	  HTLM	  
Serveis	  d’imatge	  digital	  i	  serveis	  de	  còpia	  amb	  tarifes	  de	  pagament	  
Enllaç:	  Image	  Collections	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Universitat	  d’Edimburg	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Recol·lecció	   d’instruments	   realitzats	   per	   lutiers	   actuals,	  
interpretació	   musical.	   Formació	   museològica,	   suport	   en	  
relació	  a	  qüestions	  tècniques.	  
	  

Possibilitats	  
d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

Correu	   electrònic;	   formularis	   preconfigurats;	   tramesa	  
d’informació	  
	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  
de	  la	  Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

MIMO,	  Galpin	  Society,	  CIMCIM	  
	  

 

 
Valors i diversitat cultural 
 
No	  s’expliciten	  
 
  

Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
L’objectiu	   estratègic	   de	   la	   col·lecció,	   segons	   expressa	   al	   lloc	   web,	   	   és	   el	   foment	   de	   la	  	  
investigació	   organològica	   amb	   participació	   en	   l’activitat	   de	   la	   Universitat	   d’Edimburg.	  
També	   el	   coneixement	   de	   la	   història	   dels	   instruments	   incloent	   els	   vessants	   de	   la	  
construcció	  i	  la	  interpretació,	  mantenint	  viu,	  sempre	  que	  sigui	  possible,	  	  l’ús	  de	  les	  peces	  i	  
els	  aspectes	  com	  el	  so	  i	  els	  esdeveniments	  musicals.	  Com	  a	  finalitat	  declara	  el	  	  foment	  de	  
la	  difusió	  del	  coneixement	  de	  la	  història	  instrumental.	  	  
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6.Victoria and Albert Museum. Musical Instruments Collection 

 

La col·lecció d’instruments musicals del Victoria and Albert Museum 

està lligada a la fundació del museu i als conceptes que en aquell 

moment dominaven els criteris d’adquisició, incorporant peces en 

relació als moviments i principis estètics del moment; algunes peces 

foren adquirides pel Museu i d’altres foren donades. En destaquen el 

clavecí de 1574 construït per Giovenni Baffo, de Venècia, per als 

Strozzi o l’espineta feta pr Annibale Rossi el 1577. El Victoria and 

Albert Museum és un organisme públic no departamental patrocinat 

pel Departament de Cultura, Mitjans i Esport, i és una organització 

benèfica exempta de registre sota la Charities Act de 2011. Està 

tutelada pel Govern i es regeix per una Junta de Síndics designats pel 

Primer Ministre. El catàleg en línia presenta prop de quatre-cents 

objectes mitjançant l’enllaç «Search the Collections» en cerca de text 

lliure i també per nom, origen, cronologia, constructor, materials, 

número d’inventari o ubicació. 

 

  

Pel que fa a la co·lecció en línia, cada registre o fitxa individual 

presenta el nom de l’instrument, l’origen, la cronologia, materials i 

descripció, número d’inventari i localització i, en una pestanya, 

informació ampliada i un enllaç a un mapa interactiu referent a la 

procedència geogràfica de l’objecte. També inclou diverses imatges i 

es poden ampliar.  
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Fig.91. web V&A MUSEUM, recerca, disponible a: <vam.ac.uk> [darrer accés: 
setembre 2015] 
 

 

 

 
Fig.92. web V&A MUSEUM, registre, disponble a: <vam.ac.uk> [darrer accés: 
setembre 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   datació,	   tècnica,	   materials,	   constructor,	   ubicació	  
de	   l’objecte,	   procedència	   de	   l’adquisició	   i	   camps	   que	  
varien	  segons	  l'objecte	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   varien	  segons	  l'objecte	  
	  

Imatge	   Més	  d’una.	  Ampliables	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consten	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  i	  drets	  de	  reproducció	  
Informació	  dels	  drets	  de	  propietat	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Collections>Search	  the	  Collections	  	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Al	   registre	   individual:	   contextualització	   de	   l’objecte,	   descripció	  
extensa,	   dimensions,	   bibliografia,	   mapa	   interactiu	   de	   lloc	   d’origen	  
de	  la	  peça	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Sí,	  articles	  temàtics,	  llistats	  bibliogràfics	  

	  

Recursos	  
audioviduals	  

Arxiu	  de	  so,	  arxius	  inclosos	  en	  els	  articles	  temàtics	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Sí	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
Exportació	  d’imatge	  format	  PDF,CSV	  o	  HTLM	  
Captura	  del	  registre	  en	  format	  PDF	  
Opció	  “compartir”	  amb	  plataformes	  de	  la	  Web	  social	  
des	  del	  registre	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  
web	  
	  

Organisme	  Públic	  no	  departamental	  del	  Ministeri	  de	  Cultura	  

Idiomes	  de	  la	  
interfície	  
	  

Anglès,	  francès,	  italià,	  espanyol,	  rus,	  polonès,	  àrab;	  els	  registres	  
només	  en	  anglès	  

Recursos	  
d’aprenentatge	  per	  a	  
la	  navegació	  
	  

Sí:	  Search	  the	  Collections>Help	  with	  searching	  

Recursos	  en	  línia	  per	  
a	  la	  dinamització	  
econòmica	  
	  

Sí:	   informació	  sobre	  els	   llocs	  de	  treball	  a	   la	   institució,	  a	   la	  secció	  
"Jobs"	  
	  

Possibilitats	  
d’interaccionar	  per	  
part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	   electrònic;	   formularis	   preconfigurats;	   tramesa	  
d’informació;	   programes	   específics:	   a)introducció	   d’informació	  
en	   relació	   al	   catàleg	   (enllaç	   a	   National	   Art	   Library	   “Whole	  
Catalogue”)	   2.	   Projecte	   crowd-‐sourcing	   (2008-‐2011)	   (programa	  
no	  vigent)	  
	  

Presència	  a	  les	  
plataformes	  de	  la	  Web	  
social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Pinterest,	  Instagram,	  Vimeo,	  Flickr,	  Youtube	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  
a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  
web	  
	  

MIMO	  
	  

 

Valors i diversitat cultural 
 
El	  Museu	  declara	   com	  a	   finalitat	   la	   contribució	  a	   la	   integració,	   igualtat	   i	   respecte	  per	   la	  
diversitat	  al	   si	  de	   la	  societat.	  Explicita	   l'aplicació	  del	   següent	  marc	  normatiu:	  Dealing	   in	  
Cultural	  Objects,	  Act,	  2003;	  Disability	  Discrimination	  Act,	  1995;	  Equality	  Act,	  2006,	  Race	  
Relations	  Act,	  1976;	  Racial	  and	  Religious	  Hatred	  Act,	  2006;	  inclou	  un	  enllaç	  a	  llistats	  amb	  
la	  relació	  de	  referències	  legals,	  codis	  ètics	  i	  estàndards	  aplicables:	  Legislation	  applying	  to	  
all	  Collections	  Management	  Policies,	  Ethical	  codes	  applying	  to	  all	  Collections	  Management	  
Policies;	  Sectoral	   standards	  applying	   to	  all	  Collections	  Management	  Policies;	  Collections	  
intormation	   and	   Access	   Policy;	   Documentation	   and	   Cataloguing	   Standards;	   Lending;	  
Collections	  Care	  and	  Conservation	  Policy.	  
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Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Els	  objectius	  instrumentals	  són:	  la	  qualitat	  i	  actualització	  de	  la	  informació	  sobre	  les	  peces	  
entenent	  la	  gestió	  digital	  com	  la	  principal	  eina	  de	  gestió	  de	  les	  col·leccions;	  l’adaptació	  a	  
diferents	   tipologies	   d’audiències;	   la	   formació	   del	   personal	   en	   relació	   als	   sistemes	   de	  
gestió	  d’actius	  digitals,	  la	  seguretat	  dels	  sistemes	  de	  gestió	  d’arxius	  digitals,	  les	  garanties	  
de	  preservació	  de	  la	  informació	  enfront	  el	  perill	  d’obsolescència	  dels	  sistemes;	  la	  creació	  
d’una	  imatge	  digital	  de	  cada	  element	  de	  la	  col·lecció;	  l’eficiència	  en	  la	  gestió.	  
	  
Entre	   les	   finalitats	   es	   detecten	   principalment:	   l’accés	   a	   la	   col·lecció	   amb	   la	   màxima	  
qualitat,	   superant	   les	   possibles	   barreres	   físiques,	   de	   formació,	   d’actitud,	   digitals	   o	  
financeres;	  contribució	  a	  l’economia	  creativa;	  promoció	  del	  coneixement,	  la	  creativitat	  i	  el	  
gaudi;	  contribució	  a	  la	  integració,	  igualtat	  i	  respecte	  per	  la	  diversitat	  al	  si	  de	  la	  societat.	  
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7.Horniman Museum & Gardens, Londres 

 

Es tracta d’una col·lecció iniciada pe comerciant Frederick John 

Horniman a la segona meitat del segle XIX. Frederick John Horniman 

va reunir objectes provinents dels llocs que visitava per motius 

comercials: Egipte, Sri Lanka, Birmània, Xina, Japó, Canadà o Nord-

amèrica. L’any 1890 aquesta col·lecció es va obrir a la visita del 

públic, al mateix domicili del seu propietari. Actualment s’ha convertit 

en  un organisme no departamental patrocinat pel Ministeri de 

Cutlura i forma part de l’Arts Council England. 

 

 

La Col·lecció d’Instruments mostra més de 1500 objectes. La cerca es 

pot fer seguint diferents itineraris de navegació amb cerca lliure, per 

grups de classificació dels objectes o directament anant a la col·lecció 

d’instruments de música. Aquesta es mostra en un disseny en forma 

de mosaic amb imatges en miniatura acompanyades del número 

d’inventari i el nom de l’instrument i assenyala els que estan en 

exposició. Es pot combinar la recerca afegint criteris de lloc, tipus 

d’objecte, materials, o per la classificació Hornbostel-Sachs.  

 

 

La fitxa individual ens mostra la imatge ampliada, la classificació, la 

col·lecció, el lloc d’origen, els materials, el número d’inventari i el 

nom de l’objecte, a més d’una important informació associada a la 

fitxa com “Commentary”, “Description”, el constructor, materials i 

tècniques, dimensions, bibliografia; també permet obtenir informació 

ampliada amb enllaços com “Horniman Museum and 

Gardens’institutional archive”, “Utsavam-Music from India exhibition”, 

o la secció “Our collections on other websites”: “Explorint 20th 

Century London”, Japanese Buddhist Objects in European 

Collections”, “Art Fund” o “BBC You Paintings website”. 
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Fig.93 web HORNIMAN MUSEUM & GARDENS, recerca, disponible a: 
<horniman.ac.uk> [darrer accés: setembre 2015] 
 

 

 

 
Fig.94. web HORNIMAN MUSEUM & GARDENS, registre, disponble a: 
<horniman.ac.uk>[darrer accés: setembre 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   descripció,	   materials,	   dimensions,	   constructor,	  
ubicació	   de	   l’objecte,	   bibliografia,	   classificació,	   col·lecció,	  
procedència	  de	  l'adquisició	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Estat	  de	  conservació,	  historial	  
	  

Imatge	   Més	  d’una.	  Ampliables	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consten	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Collections>Search	  the	  Collections	  (amb	  text	  lliure)	  
Collections>Browse	  our	  collections>Collections	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Als	  camps:	  “Description”,	  “Details”	  

	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Sí,	  “Collections	  Information”	  

	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  associats	  al	  registre	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Grups	  per	  classificació,	  lloc	  d’origen,	  materials,	  projectes	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
Exportació/Impressió	  de	  la	  fitxa	  
Captura	  d’imatge	  en	  format	  JPG	  
Opció	  “compartir”	  amb	  les	  plataformes	  de	  la	  Web	  social	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Organisme	  Públic	  no	  departamental	  del	  Ministeri	  
de	  Cultura	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Sí:	   informació	   sobre	   els	   llocs	   de	   treball	   a	   la	  
institució,	  a	  la	  secció	  "Jobs"	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

Formulari	  de	  contacte;	   tramesa	  d’informació;	   link	  
per	  compartir	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Pinterest,	  Instagram,	  ,	  Flickr,	  
Youtube	  
	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	  
	  

Sí:	  “newsletter”	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

V&A	  Collections	  
	  

 
 
Valors i diversitat cultural 
 
La	   institució	   expressa	   com	   a	   valors	   de	   la	   institució	   “respect	   for	   the	   world's	   diverse	  
cultures,	  environments	  and	  resources”	  
 
 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Els	  objectius	  instrumentals	  són	  l’excel·lència	  de	  la	  recerca,	  la	  interpretació	  i	  la	  cura	  de	  les	  
col·leccions,	   les	  metodologies	  de	  col·laboració	  amb	  altres	   institucions;	  aconseguir	  en	  els	  
usuaris	  resultats	  d’aprenentatge,	  comprensió	  i	  gaudi	  del	  patrimoni	  cultural.	  
	  
Com	  a	  objectius	  a	  llarg	  termini:	  	  
	  

Access:	  We	  will	  use	  the	  collections	  and	  Gardens	  to	  stimulate	  curiosity	  and	  wonder,	  
promoting	   opportunities	   for	   people	   of	   all	   ages,	   abilities	   and	   backgrounds	   to	  
participate	  in	  and	  enjoy	  exhibitions,	  educational	  programmes,	  activities	  and	  events	  
-‐	  both	  face	  to	  face	  and	  online.	  
Collections:	  We	  will	  safeguard	  and	  develop	  the	  collections	  so	  that	  they	  can	  be	  made	  
as	  accessible	  as	  possible	  now	  and	  into	  the	  future.	  
Shaping	   the	   Future:	  We	  will	   effectively	  manage	   our	   resources	   and	   become	  more	  
resilient	   so	   that	  we	  can	  continue	   to	  develop	  and	  share	  our	   collections,	   estate	  and	  
expertise	  for	  the	  widest	  possible	  public	  benefit	  (HORNIMAN	  MUSEU)	  
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8.National Museum of Ireland-Ard-Mhúsaem na hÉireann 

 

Aquest museu va néixer com a a Museu de la Ciència i l’Art de Dublin 

l’any 1890, la nova secció d’arts decoratives i història va obrir les 

portes l’any 1997.  El museu gestiona col·leccions de temàtica diversa 

i compta amb una petita col·lecció d’instruments musicals; es pot 

accedir des del enllaç “Artefact Search” , i fer la cerca amb text lliure, 

aisí arribem a una llista amb un mínim d’informació i imatges dels 

instruments, i clicant en cada imatge apareix la fitxa amb la imatge 

ampliable, el número de registre, el nom, la descripció, la col·lecció a 

la qual pertany i si ha format o forma part d’una exposició. 

 

 

A l’enllaç: “Documentation Discoveries” podem accedir a una selecció 

de peces de cada una de les quals trobem diverses imatges amb bona 

qualitat i una informació més extensa què inclou bibliografia, entre 

els quals actualment es pot accedir a dos instruments musicals i una 

campana. 

 

 

Aquest museu ha posat en marxa el projecte anomenat Five Years 

Inventory Project. Aquest projecte té com a objectiu conèixer les  

col·leccions, els requeriments per a la conservació i la manipulació 

dels objectes; optimitzar, amb la base de dades, la gestió de la 

informació per al personal i els investigadors; donar un major accés a 

les col·leccions en relació a l’exposició del museu, proporcionar una 

gran quantitat d’informació per a investigadors especialitzats i per al 

públic en general. 
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Fig.95. web NATIONAL MUSEUM OF IRELAND, recerca, disponible a: <museum.ie> 
[darrer accés: maig 2015] 
 

 

 

 

 
Fig.96. web NATIONAL MUSEUM OF IRELAND, registre, disponible a <museum.ie> 
[darrer accés: maig 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Nom	   de	   l’objecte,	   imatge,	   descripció,	   datació,	   materials,	  

dimensions,	  ubicació	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   procedència	  de	  l'adquisició,	  propietat,	  contextualització,	  
estat	  de	  conservació,	  lloc	  d'orígen,	  historial	  
	  

Imatge	   Una.	  	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consten	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

No	  s'explicita	  en	  línia	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

The	  Collections>Artefacts>Artefact	  Search	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  

	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Només	   per	   a	   alguns	   objectes,	   en	   la	   secció	   “Documentation	  
Discoveries”,	  amb	  context,	  més	  imatges	  i	  bibliografia	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

No	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
Exportació/Impressió	  de	  la	  fitxa	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Organisme	   independent	   subjecte	   a	   la	   National	   Cultural	  
Institutions	  Act,	  1997	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès	  i	  gaèlic;	  els	  registres	  només	  en	  anglès	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

Sí:	  Assisted	  Search	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  
per	  part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  
de	  la	  Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Youtube	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

No	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

“Folklife”	   i	   “Natural	   History”;	   també	   “Inspiring	   Ireland”,	  
“Digital	  Repository	  of	  Ireland”,	  A	  Guide	  to	  Ireland’s	  National	  
Cultural	  Institutions”	  
	  

 

 
Valors i diversitat cultural 
 
En	   activitats	   i	   esdeveniments.	   El	   Pla	   estratègic	   vigent	   es	   planteja	   com	   a	   objectius	   la	  
inclusió	  social	  i	  la	  col·laboració	  internacional.	  
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Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Explicita	   com	   a	   objectius:	   recollir,	   conservar,	   promoure	   i	   exhibir	   tots	   els	   exemples	   del	  
patrimoni	  cultural,	   	   interpretar	   i	  promoure	   les	  col·leccions	   i	   fer-‐les	  accessibles	  al	  públic	  
nacional	  i	  a	  l’estranger.	  	  
	  
En	  la	  informació	  relacionada	  amb	  el	  projecte	  Five	  Year	  Inventory	  Prooject	  especifica	  que	  
l’objectiu	   de	   l’inventari	   és	   l’elaboració	   del	   registre	   de	   dades	   de	   cada	   objecte	   amb	   un	  
número	  d’inventari	  i	  la	  ubicació	  actual	  de	  la	  peça	  segons	  les	  normes	  Spectrum	  standards,	  	  
i	   també	  recollir	  més	  informació	  sobre	  la	  peça	  mitjançant	  documentació	  existent	   i	   també	  
amb	   la	   col·laboració	   d’experts.	   Com	   a	   conseqüència	   el	   personal	   del	   museu	   i	   el	   públic	  
tenen	  un	  millor	  accés	  amb	  les	  col·leccions.	  
	  
Els	   objectius	   reconeguts	   són	   conèixer	   i	   millorar	   l’estat	   de	   les	   col·leccions	   (tenir	  
informació	   sobre	   les	   condicions	   de	   conservació	   necessàries,	   etc.);	   facilitar	   l’accés	   a	   la	  
informació	   sobre	   l’objecte	   al	   personal	   del	   museu	   i	   als	   investigadors.	   Com	   a	   finalitat	  
general	   donar	   un	   major	   accés	   als	   fons	   conservats	   i	   proporcionar	   més	   elements	   als	  
investigadors	  per	  als	  seus	  estudis	  i	  al	  públic	  en	  general	  per	  al	  gaudi	  del	  patrimoni	  que	  el	  
museu	  conserva.	  
	  
Referència	  a	  la	  legislació	  sobre	  detecció	  de	  metalls,	  National	  Monument	  Acts	  i	  bibliografia.	  
Inclou	   la	   legislació	  aplicable,	  documentació	   referent	  a	   les	  polítiques	  que	  s’apliquen	   i	  els	  
Plans	  estratègics	  del	  Museu	  Nacional	  d’Irlanda.	  
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9.Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. 

 

 

Aquest museu forma part del Instituzione Bologna Musei, el Museu es 

va fundar l’any 1959 amb la col·lecció de fons musicals propietat de 

la ciutat; l’any 2004 es va reinaugurar com a Museu internacional i 

biblioteca de la música, amb dues seus: una de les seus mostra els 

fons bibliogràfics, mentre que l'altra, el Palau Sanguinetti, acull els 

instruments musicals i altres objectes relacionats amb la música.  

 

 

La web del museu mostra de les possibilitats que han obert els 

catàlegs en línia: l’accés immediat a documentació relativa als 

objectes catalogats, gràcies a la seva digitalització i accés en línia. 

Aquest material havia estat pràcticament inaccessible per al públic 

general amb anterioritat a l’aparició dels continguts en línia, com per 

exemple la documentació digitalitzada en relació a restauracions, 

lutiers, etc. relacionats amb els objectes. El Museo Internazionale e 

Biblioteca della Musica di Bologna permet accedir a quatre catàlegs: 

Libri, Iconoteca, Carteggi i Liceo musicale, a més del catàleg 

d’instruments musicals, complementat amb un catàleg d’art amb 

iconografia musical.  

 

 

La cerca en el catàleg d’instruments musicals es du a terme 

mitjançant text lliure, i s’hi pot afegir constructor, inventari, 

col·locació, catàleg Van de Meer; també es pot realitzar la cerca amb 

llista predeterminada i ordenar per inventari, catàleg Van de Meer i 

ubicació (llista predeterminada). També es pot fer una cerca 

predeterminada mitjançant l’enllaç musical que dirigeix a la 

«Classificacione degli strumenti musicali: idiofoni, aerofoni, 

cordofoni».  
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Les fitxes individuals descriuen l’instrument (autor, nom, localitat, 

cronologia), el número d’inventari, el número de catàleg Van der 

Meer, ubicació, descripció tècnica, materials, mides, àmbit musical, 

bibliografia i documentació de la restauració (amb enllaç als 

documents digitalitzats).  

 

 

El lloc web també ha inclòs la digitalització d’algunes obres 

bibliogràfiques i elements documentals, així com un llistat 

d’exposicions a les quals s’ha prestat cada objecte. 
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Fig. 97. web MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA DI BOLOGNA, 
recerca. Disponible a: <bibliotecamusica.it> [darrer accés: setembre 2015] 
 

 

 

 

 
Fig.98. web MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA DI BOLOGNA, 
registre. Disponible a: <bibliotecamusica.it> [darrer accés: setembre 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge	   datació,	   descripció,	   contextualització,	   materials,	  
dimensions,	   constructor,	   ubicació	   de	   l’objecte,	  
procedència	  de	  l’adquisició,	  historial	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   estat	  de	  conservació	  
	  

Imatge	   Imatge	  ampliable	  	  
 

Recomanacions	  ICOM	  -‐	  CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consten	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

In	  Museo>Le	  Collezioni>Gli	  Strumenti	  musicali>Catalogo	  degli	  
strumenti	  musicali	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Bibliografia	   digtalitzada,	   documentació	   digitalitzada,	   llistats	   de	  
bibliografia	   associada	   a	   l’objecte.	   	   A	   les	   seccions	   Bibliografia	   i	  
Exposicions	  s'interrelacionen	  diversos	  objectes	  dels	  fons	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Materials	   documentals	   i	   bibliogràfics	   digitalitzats	   accessibles	   en	  
línia	  i	  propostes	  didàctiques	  en	  línia	  	  mitjançant	  acreditació	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Es	  possible	  seleccionar	  grups	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  i	  imatge	  
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Descripció del lloc web 
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Govern	  comunal	  de	  Bolònia	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Italià,	  anglès;	  els	  registres	  només	  en	  italià	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

Sí	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  	  
	  

Possibilitats	  
d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

Correu	   electrònic;	   enviament	   d’informació;	   formulari	  
preconfigurat	   que	   admet	   informacions	   sobre	   els	   objectes	   i	  
està	  enllaçat	  al	  registre;	  col·laboració	  econòmica	  

Presència	  a	  les	  
plataformes	  de	  la	  Web	  
social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Youtube,	  Flickr,	  Tripadvisor	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  
web	  
	  

Biblioteques	  i	  catàlegs,	  revistes	  musicals	  en	  línia,	  institucions	  
de	  patrimoni	  cultural,	  musicals	  i	  festivals	  
	  

 

 
Valors i diversitat cultural 
 
No	  s’expliciten	  
 

 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Els	   objectius	   expressats	   per	   la	   Istituzione	   Bologna	   Musei	   són:	   l’estudi,	   inventari,	  
catalogació,	  conservació	  i	  difusió	  de	  les	  col·leccions;	  l’impuls	  als	  treballs	  de	  documentació	  
i	  informació	  del	  patrimoni;	  la	  millora	  de	  la	  valoració,	  promoció	  i	  difusió	  del	  patrimoni;	  la	  
col·laboració	   amb	   entitats	   públiques	   i	   privades,	   nacionals	   i	   internacionals;	   la	  
implementació	  de	  projectes	  de	  recerca	  amb	  la	  tecnologia	  contemporània.	  
Entre	  les	  seves	  finalitats	  es	  troben:	  dinamitzar	  la	  zona	  mitjançant	  la	  valoració	  i	  difusió	  del	  
patrimoni	   cultural;	   conservar	   i	   millorar	   el	   patrimoni	   cultural;	   conèixer	   la	   història	   i	  
patrimoni	  de	  la	  zona;	  posar	  en	  relació	  el	  passat	  amb	  el	  present.	  	  
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10.Galleria dell’Accademia–Dipartimento degli Strumenti Musicali: 

Collezione del Conservatorio Luigi Cherubini  

 

 

Aquesta col·lecció forma part del Polo Museale Fiorentino, organisme 

creat l’any 2001, què reunieix diversos centres patrimonials de la 

ciutat de Florència i pertany al Ministeri de Cultura, amb autonomia 

en la gestió.  

 

 

La Galleria dell’Accademia conté una col·lecció molt valuosa d’art i 

acull també la col·lecció d’instruments musicals antics provinents del 

Conservatorio Luigi Cherubini, el qual va ser fundat dins l’Acadèmia 

de Belles Arts. 

 

 

S’hi conserven manuscrits, partitures i documents d’autors com 

Monteverdi, Rossini, Donizetti, i uns cinquanta instruments musicals 

de la segona meitat del segle XVII fins al segle XIX, incloent-hi obres 

de Stradivari i Amati.  

 

 

Tot i que l’enllaç que s’indica per al catàleg en línia no està operatiu 

accedint al seguiment de l’apartat històric veiem el qüestionari de 

recerca:  

 

 

Mitjançant els enllaços dels fons “Mediceo” i “Lorenense”,  anem a 

una presentació en mossaic, en grups de 12, amb una imatge de 

cada objecte, on a cada objecte s’indica el nombre d’imatges, la 

documentació associada i el material audiovisual associat . 
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La fitxa mostra camps d’informació amb diverses imatges de 

l’instrument, el nom del constructor, el lloc de fabricació, la ubicació 

de la peça, la procedència i tipus de dipòsit, i la descripció de 

l’instrument amb la classificació, la contextualització i la descripció 

formal. També des de la mateixa fitxa es podia accedir a un seguit de 

documents sonors relacionats amb l’instrument. 

 

 

El catàleg es descriu com :  

 

Una scheda sintetica, corredata da una fotografia, presenta ciascun 

pezzo, fornisce l’accesso alla documentazione esistente su di esso - 

fotografie, disegni tecnici, relazioni di restauro, indagini scientifiche, 

documenti di archivio - e alla scheda completa per ulteriori 

approfondimenti.  
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Fig.99. web POLO MUSEALE FIORENTINO, recerca, disponible a: <uffizi.firenze.it> 
[darrera consulta: agost 2015] 
 

 

 

 
Fig.100. web POLO MUSEALE FIORENTINO, registre, disponible a: <uffizi.firenze.it> 
[darrer accés: agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	  procedència	  de	  l’adquisició,	  	  constructor,	  ubicació	  
de	  l’objecte,	  classificació	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Historia,	  estat	  de	  conservació,	  contextualització,	  
descripció	  
	  

Imatge	   Més	  d’una	  imatge	  i	  ampliable	  	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consten	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	   El	   Polo	   Museale	   di	   Firenze	   ha	   participat	   en	   el	   projecte	   de	  
tesaurus	  multilíngüe	  de	  la	  plataforma	  MIMO	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Link	  catalogo	  on-‐line	  (no	  operatiu)	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Materials	  documentals	  i	  bibliogràfics	  digitalitzats	  	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Es	  possible	  seleccionar	  grups	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Serveis	  mitjançant	  un	  password	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Governamental	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Italià	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  
part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Youtube,	  	  	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	  
	  

No	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

MIBAC	   (Ministeri	   dei	   beni	   e	   delle	   attività	   culturali	   e	  
del	  turismo);	  MIMO;	  Tutti	  i	  Musei	  
	  

 
 
Valors i diversitat cultural 
 
No	  s’expliciten	  
 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 

La	  catalogazione,	  come	  atto	  conoscitivo	  e,	  al	  tempo	  stesso,	  come	  strumento	  di	  tutela,	  
è	   basilare	   per	   la	   conoscenza	   e	   la	   conservazione	   del	   patrimonio	   storico-‐artistico.	  
Indispensabile	  ai	   fini	  della	  gestione,	   valorizzazione	  e,	   in	  particolare,	   della	   tutela	  dei	  
beni	  culturali,	  l’atto	  scientifico	  della	  catalogazione	  è	  da	  intendersi	  come	  una	  raccolta	  
organizzata	   del	   maggior	   numero	   di	   informazioni	   su	   un’opera	   d’arte.	   Lo	   slogan,	  
spesso	  ripetuto,	  “conoscere	  per	  conservare”,	  può	  riassumere	  efficacemente	  questo	  
concetto	  (POLO	  MUSEALE	  Fiorentino,2015) 
	  

Els	   objectius	   instrumentals	   que	   es	   detecten	   són:	   facilitar	   i	   millorar	   la	   investigació,	   la	  
contextualització	   i	   interrelació	   entre	   les	   obres	   i	   amb	   la	   documentació	   de	   referència	   i,	  
finalment,	   l’explotació	   del	   potencial	   de	   l’hipertext;	   identificació	   i	   coneixement	   de	   les	  
peces.	  	  Com	  a	  finalitat:	  la	  projecció	  del	  patrimoni	  per	  a	  la	  seva	  difusió	  i	  consulta	  arreu	  del	  
món.	  
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11.Musa.Museo degli Strumenti Musicali  

 

Aquesta institució forma part de l’Acadèmia Nacional de Santa Cecília, 

a Roma, entitat de dret privat subjecta al control de l’Administració 

pública amb la forma de Fundació. El museu es fundà l’any 1895 i la 

col·lecció es va formar amb instruments que s’utilitzaven  al Liceu 

musical, amb instruments adquirits per l’Acadèmia i destinats al 

museu, i amb donacions de col·leccionistes i professors; també s’hi 

afegí una col·lecció d’instruments populars i d’instruments 

extraeuropeus.  

 

 

Podem iniciar la recerca en el catàleg en línia amb cerca amb text 

lliure i també segons la classificació en “denominazione”, “inventario”, 

“fondo”, “luogo di costruzione/area di origine” i “costruttore” i 

combinar la recerca amb les diferents categories d’instruments de la 

classificació Hornbostel-sachs a més dels conceptes “accessori”, 

“oggetti”, “strumenti a tastiera”. També es pot optar per un acces 

ràpid amb els enllaços “Fondo Antico”, “Savoia”, “Tutti i fondi”, 

aquests darrers ens porten a una presentació en mosaic amb les 

imatges en miniatura el número d’inventari, la classificació, el nom 

del constructor, el lloc d’origen i la datació. També inclou la quantitat 

d’imatges i documents inclosos a la fitxa individual. 

 

 

La fitxa individual ens mostra una imatge de més grandària, la qual 

és ampliable; en alguns casos altres imatges, el nom de l’instrument, 

el constructor, el lloc d’origen, la datació, el número d’inventari i si 

està en exposició pública. Algunes peces tenen més informació com la 

procedència de l’adquisició, les mides i descripció i documentació 

associada.  
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Fig. 101. web MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI. ACCADEMIA DI SANTA 
CECILIA, recerca; disponible a: <museo.santacecilia.it> [darrer accés: juliol 2015] 
 

 
Fig. 102. web MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI. ACCADEMIA DI SANTA 
CECILIA, registre; disponible a: <museo.santacecilia.it> [darrer accés: juliol 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	  datació,	  constructor,	  ubicació	  de	  l’objecte.	  Algunes	  
fitxes	   hi	   afegeixen:	   descripció,	   dimensions,	   procedència	  
de	   l’adquisició,	   documentació	   associada	   (varien	   segons	  
l'objecte)	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   varien	  segons	  l'objecte	  
	  

Imatge	   Una	  o	  més	  d’una	  imatge	  i	  ampliables	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consta	  l’autoria	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Collezione>Catalogo	  online	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Accés	  a	  documentació	  tècnica	  de	  l’arxiu	  del	  museu	  sobre	  la	  peça.	  En	  
alguns	   registres	   s’amplia	   la	   informació	   amb	   nota	   històrica,	  
bibliogràfica,	  historial	  d’exposicions	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Materials	  diversos	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Es	  possible	  seleccionar	  grups	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text	  
Exportació	  d’matge	  en	  PDF,	  CSV	  o	  HTLM	  
Impressió	  del	  registre	  
Opció	  “compartir”	  amb	  les	  plataformes	  de	  la	  Web	  social	  des	  del	  
registre	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Fundació	  de	  dret	  privat	  sota	  tutela	  de	   l’Administració	  
pública	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès,	  italià;	  registres	  només	  en	  italià	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  
part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Pinterest	  	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	  
	  

Sí	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  a	  web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

ICOM.	   CIMCIM,	   GalpinSciety,	   AMIS,	   museus	  
d’instruments	  musicals	  d’Europa	  i	  Estats	  Units	  
	  

 

 
Valors i diversitat cultural 
 
Activitats	  i	  política	  de	  recol·lecció:	  l’any	  2013	  el	  museu	  rep	  de	  la	  Fundació	  Heydar	  Aliyev	  
de	  Baku,	  d’Azerbaijn,	  un	  grup	  d’instruments	  tradicionals,	  en	  forma	  de	  donació.	  
 
 

 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Objectius	   instrumentals:	   Implementació	  del	  potencial	  de	  noves	   tecnologies	  en	  relació	  al	  
patrimoni	   cultural;	   col·laboració	   amb	   centres	   d’investigació	   i	   recerca	   i	   empreses	   del	  
sector	  de	  la	  tecnologia;	  projectes	  de	  col·laboració	  en	  el	  context	  internacional	  i	  en	  la	  línia	  
de	   les	  possibilitats	  de	   finançament	  que	  ofereixen	  els	  projectes	  de	   	   la	  Comissió	  Europea.	  
També	   dins	   els	   seus	   objectius	   explicita	   la	   digitalització	   d’esdeveniments	  musicals	   i	   del	  
patrimoni	  que	  conserva	  per	  a	  la	  difusió	  dels	  mateixos,	  augment	  dels	  resultats	  d’accés	  a	  la	  
web.	  La	  finalitat	  és	  la	  difusió	  de	  l’art	  musical	  
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12.Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg  

 

 

El Germanisches Nationalmuseum va ser creat el 1852 i actualment 

conté una gran col·lecció d’art i cultura alemanys i gestiona 

col·leccions que s’estenen cronològicament des de la prehistòria fins a 

l’actualitat. 

 

 

Acull diverses col·leccions de tipologia variada, i entre elles una 

col·lecció europea d’instruments musicals, amb més de 3000 objectes 

des del s.XVI fins al segle XX. Entre els orígens dels fons musicals del 

museu s'hi compten les col·leccions d’Ulrich Rück (1962), la colecció 

de pianos Neupert (1968), la colecció Karl Schreinzer (1967) i la 

col·lecció Will Jansen (1971). 

 

 

Al catàleg en línia es pot fer cerca de text lliure, o bé segons diferents 

camps, i hi consta informació sobre els mecanismes de la cerca. Es 

pot accedir a la col·lecció d’instruments musicals, que es presenta en 

forma de llistat de 10 elements a cada vista, on consigna per cada 

objecte una imatge, el nom de l’instrument, el número d’inventari, el 

constructor, el lloc d’origen i la datació. Les fitxes individuals indiquen 

el número d’inventari, el constructor, la cronologia, la ubicació, els 

materials i la descripció, diverses imatges (amb una ampliable), i en 

algun cas radiografies, a més de bibliografia i documentació.  

 

Les imatges poden ampliar-se i en alguns casos inclouen imatges 

radiogràfiques dels objectes. Els objectes s’han registrat segons els 

estàndards científics del sistema de gestió de documents interns 

GNM-DMS. 
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Fig.103. web GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, recerca; disponible a: 
<objektkatalog.gnm.de> [darrer accés: agost 2015] 
 

 

 
Fig.104. web GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, registre; disponible a: 
<objektkatalog.gnm.de>  [darrer accés: agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	  d’origen,	  número	  d’inventari,	  nom	  de	  l’objecte,	  

imatge,	  datació,	  descripció,	  constructor,	  bibliografia	  
(variable	  segons	  l'objecte)	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Contextualització,	  historial,	  estat	  de	  conservació,	  ubicació	  
(variable	  segons	  l'objecte)	  
	  

Imatge	   Més	  d’una	  imatge	  i	  ampliables	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consta	  l’autoria	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  

 

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Collections>Musikinstrumente>Objektkatalog	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Sistema	  Open-‐acces	  amb	  bilbiografia	  i	  documentació	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Descàrrega	   en	   format	   PDF	   del	   Butlletí	   KULTURGUT;	   secció	  
Forsching,	   sobre	   projectes	   d’investigació	   del	   Museu;	   secció	  
Tagungen	  und	  Konferenzen,	   Forum	  Historische	  Musikinstrumente.	  
Projectes	  d’investigació	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  	  

Objectes	  associats	  
	  

No	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text;	  opció:	  desar	  en	  format	  JPG	  
Arxiu	  de	  dissenys	  tècnics	  d’instruments	  
Radiografies,	  tomografies	  i	  fotografies	  amb	  tarifes	  de	  pagament	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Governamental.	  	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès,	  alemany;	  registres	  només	  en	  alemany	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Informacions	  adreçades	  al	  Turisme	  Cultural	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  
part	  dels	  usuaris	  
	  

correu	  electrònic;	  qüestionaris	  preconfigurats	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	  
	  

No	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

BR	  Klasik,	  MIMO	  
	  

 

Valors i diversitat cultural 
 
Punt	   tercer	   de	   la	   declaració	   de	   la	  Missió	   de	   la	   institució:	   respecte	   a	   totes	   les	   cultures	   i	  
persones	  independentment	  de	   la	  seva	  edat,	  origen,	  educació	   i	  religió.	  També	  forma	  part	  
d’aquest	  projecte	  la	  Straasse	  der	  Menscherechte	  (carrer	  dels	  drets	  humans),	  del	  creador	  
israelià	  Dani	  Karavan.	  
 
 
 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
L’objectiu	   del	   Museu	   és	   unir	   investigació	   i	   innovació	   en	   el	   marc	   de	   les	   xarxes	  
internacionals	   de	   patrimoni	   cultural	   de	   manera	   interdisciplinària,	   amb	   la	   finalitat	   de	  
contextualitzar	  i	  fer	  comprensibles	  els	  objectes	  que	  formen	  part	  de	  les	  seves	  col·leccions.	  
També	   vol	   incidir	   en	   l’actitud	   del	   públic	   usuari	   i	   potencial	   incentivant	   la	   curiositat	   i	  
respondre	  als	  seus	  interessos.	  Com	  a	  finalitat	  el	  museu	  té	  la	  preservació	  de	  l’evidència	  de	  
la	  cultura,	   l’art	   i	   la	  història	  amb	  una	  perspectiva	  cronològica	   i	  el	  coneixement	   i	  respecte	  
per	  la	  diversitat	  cultural.	  
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13.Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig  

 

Aquesta conl·lecció és una de les grans col·leccions europees. Parteix 

de la col·lecció de Paul de Wit, de finals del segle XIX, adquirida 

posteriorment per Wilhelm Meyer i finalment, el 1926, per la 

Universitat de Leipzig. El seu lloc web proporciona l’enllaç amb el lloc 

web MIMO i també ofereix el seu propi catàleg en línia. En aquest 

cas, el museu informa que ha orientat el catàleg en línia a usuaris 

especialitzats. Hi podem trobar una informació força extensa malgrat 

les poques possibilitats d’interaccionar-hi. D’altra banda, la llengua 

del catàleg és únicament l’alemany. 

 

 

Quan accedim a l’enllaç “online catalogues” se’ns dóna la possibilitat 

d’accedir a “Cittern”, “Zithers”, “Weisgerber guitars”, “17h-19h 

century guitars” i “Thuringian/Saxonian guitars from late 18h early 

19h century”. Cada un d’ells té una organització diferent: els tres 

primers ens donen accés a una interfície amb enllaços a les peces de 

la col·lecció els quals podem obrir clicant sobre el seu nom o sobre el 

seu número d’inventari (en el cas de les guitarres dels segles XVII i 

XVIII, l’inventari està en curs). La secció de guitarres de Turíngia i 

Saxonia presenta, en accedir-hi, un mosaic amb les imatges dels 

objectes, l’autor, el lloc d’origen i la datació; des de cada una d’elles 

accedim a la fitxa individual, més completa amb diverses imatges i 

una informació tècnica descriptiva molt completa per a la seva 

reproducció. 
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Fig. 105. web GRASSI MUSEUM FÜR MUSIKINSTRUMENTE DER UNIVERSITÄT 
LEIPZIG, recerca; disponible a: <studia-instrumentorum.de> [darrer accés: maig 
2015] 
 

 

 
Fig.106. web GRASSI MUSEUM FÜR MUSIKINSTRUMENTE DER UNIVERSITÄT 
LEIPZIG, registre; disponible a: <studia-instrumentorum.de> [darrer accés: maig 
2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   datació,	   descripció,	   materials,	   dimensions,	  
constructor,	   bibliografia	   i	   d'altres	   camps	   depenent	   de	  
l'objecte	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Depenent	  de	  l'objecte	  
	  

Imatge	   No	  tots	  els	  registres	  amb	  imatge	  i	  algunes	  en	  blanc	  i	  negre	  
	  
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consta	  l’autoria	  de	  la	  imatge	  	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

The	  museum>On	  line	  Catalogues	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

Enllaç	   bibliogràfic,	   enllaç	   "Inhalt	   constructors",	   literatura	   sobre	  
organologia,	   alguna	   digitalització,	   iconogragia,	   fonts	   documentals,	  
informació	   sobre	   altres	   documentss	   relacionats,	   concerts	  
relacionats,	  informació	  tècnica,	  enllaços	  temàtics	  al	  registre	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Secció	  “Onlinelexikon”,	  informació	  de	  recerca	  en	  totes	  les	  empreses	  
i	   productes,	   incloses	   totes	   les	   patents	   i	  models	   d'utilitat,	  marques,	  
literatura,	  dades,	  personals,	  etc.	  de	  tallers	  i	  fàbriques	  de	  construcció	  
d’instruments,	   entre	   1876	   i	   1930;	   fons	   de	   dissenys	   tècnics	  
“Tecnische	  Zeichnungen”;	  secció	  Història	  de	  les	  col·leccions	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

A	  la	  secció	  Videoclips	  	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Grups	  classificats	  per	  família	  d’instruments	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text	  
Accès	  al	  fons	  de	  dissenys	  amb	  tarifes	  de	  pagament	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Universitat	  de	  Leipzig	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès,	  alemany,	  francès,	  xec	  i	  rus;	  registres	  
només	  en	  alemany	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  dinamització	  
econòmica	  
	  

Recursos	  per	  a	  constructors	  d’instruments	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic,	  formulari	  preconfigurat	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  Web	  
social	  
	  

Facebook,	  Twitter	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	  
	  

No	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

MIMO,	  CIMCIM,	  museus	  alemanys	  
	  

 

 
Valors i diversitat cultural 
 
La	   institució	   declara,	   en	   la	   secció	   “Die	   Studiensammlung”,	   	   la	   voluntat	   de	   crear	   lligams	  
conceptuals	   entre	   objectes	   pertanyents	   a	   cultures	   de	   tot	   el	   món	   “Jahrhundert	   neben	  
afrikanischen	  reich	  dekorierten	  Handglocken	  aus	  Bronze,	  während	  unter	  den	  Streichern	  
besonders	  ein	  indischer	  "Pfau"	  und	  eine	  indianische	  Geige	  mit	  Pferdehaar-‐Saiten	  ins	  Auge	  
fallen.	  Traditionelle	  Instrumente	  haben	  in	  der	  Studiensammlung	  genauso	  ihren	  Platz	  wie	  
seltene	  Kuriositäten,	  so	  zum	  Beispiel	  eine	  Orgel	  mit	  Porzellanpfeifen”;	   també	   incideixen	  
en	  activitats	  com	  per	  exemple	  “L’Islam	  al	  Grassi”	  
 
 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Catàleg	   en	   línia	   destinat	   a	   públics	   especialitzats.	   Objectius	   instrumentals:	  
contextualització	   i	   comparació	   entre	   instruments	   relacionats.	   La	   finalitat	   fer	   arribar	   la	  
història	  de	  la	  música	  a	  un	  públic	  transversal	  i	  divers	  i	  connectar	  el	  passat	  amb	  el	  present	  
fent	  viu	  el	  fet	  musical	  sobre	  la	  base	  de	  les	  col·leccions.	  
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14. Staatliche Museen zu Berlin 

 

Dins aquest conjunt de museus s’hi troben les  col·leccions del 

Etnologisches Museum que es reuniren a Berlín entre els segles XIX i 

XX. L’any 1999 es va reinaugurar com a Museu Etnològic. El museu 

forma part del conjunt de museus estatals de Berlin: Staatliche 

Museen zu Berlin, els quals donen accés a les seves col·leccions 

mitjançant la base de dades “SMB-digital. Online-Datenbank der 

Sammlunger”; també forma part d’aquest conjunt i de la base de 

dades, la col·lecció del Staatlichen Instituts für Musikforschung: 

Musikinstrumenten-Museum, amb un fons d’instruments musicals 

datats des del segle XVI fins avui.  

 

 

Accedint des del lloc web del Etnologisches Museum, o bés dels de la 

interfície Staatliche Museen zu Berlin a l’enllaç SMB-digital, es pot fer 

una cerca amb text lliure o bé per col·lecció, autor, títol, nom, 

objecte, data, cronologia, referència geogràfica o material. Amb 

l’enllaç Musikethnologie, accedim a la col·lecció del Etnologisches 

Museum; introduïnt “musikinstrumenten-museum” al cercador, 

accedim al fons del Staatlichen Instituts für Musikforschung. Es 

mostren 12 objectes per pàgina amb un mínim d’informació, en 

llengua alemanya, des d’on podem accedir a la fitxa individual  i  

ampliar la imatge.  
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Fig.107. web STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, recerca; disponible a: <smb-
digital.de> [darrer accés: agost 2015] 
 
 

 
Fig.108. web STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, registre; disponible a: <smb-
digital.de> [darrer accés: agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	  datació,	  col·lecció,	  drets	  de	  propieta	  i	  autoria	  de	  la	  
imatge,	  en	  alguns	  casos	  procedència	  de	  l'adquisició	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   Contextualització,	  historial,	  estat	  de	  conservació,	  
bibliografia,	  dimensions,	  constructor,	  propietat,	  
	  

Imatge	   Imatge	  i	  ampliacions	  
	  

Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consta	  l’autoria	  de	  la	  imatge	  i	  els	  drets	  de	  propietat	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí.	  Projecte	  d’elaboració	  del	  tesaurus	  multilíngüe	  per	  a	  la	  plataforma	  
MIMO:	  museus	  d'Edimburg,	  Nuremberg,	   Leipzig,	   París,	  Brussel·les,	  
Londres	  (Horniman)	  i	  Berlín	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

SMB-‐Digital>Etnologisches	  Museum	  
SMB-‐Digital>Musikinstrumeten	  Museum	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Documentació	  digitalitzada	  de	  programes	  de	  concerts	  “ARCHIV	  DES	  
KONZERTLEBENS”,	  publicacions	  en	  línia	  “ON-‐LINE	  
PUBLIKATIONEN”,	  enllaços	  bibliografia,	  estudis	  i	  documents	  sobre	  
investigació	  acústica;	  catàlegs	  bibliogràfics,	  patents	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

En	  relació	  a	  algunes	  peces,	  en	  relació	  a	  materials	  d’investigació	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Amb	  la	  cerca	  avançada	  es	  poden	  relacionar	  grups	  d’instruments,	  
objectes	  pertanyents	  a	  les	  diferents	  col·leccions,	  amb	  relació	  
cronològica.	  Imatges	  del	  processos	  de	  restauració	  complementàries	  
de	  les	  peces.	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

	  
Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text	  
Es	  pot	  realitzar	  petició	  d’imatges	  per	  escrit	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Governamental	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès,	  alemany	  ;	  registres	  només	  en	  alemany	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Recursos	  tècnics	  en	  relació	  a	  l’acústica:	  Staatlichen	  Institut	  
für	  Musikforschung	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  
per	  part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	   electrònic;	   possibilitat	   de	   crear	   seleccions	  
“portfolio”,	   formularis	   preconfigurats,	   permet	   que	   l'usuari	  
valori	  la	  institució	  
	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  
de	  la	  Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Youtube	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

No	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

Nombrosos	  des	  de	  Staatlichen	  Museen	  	  
	  

 

 

Valors i diversitat cultural 
 
Per	   la	  mateixa	   idiosincràsia	   del	   conjunt	   de	   col·leccions	   del	  Museu.	   També	   des	   de	   l’any	  
2011	   l’exposició	   “Mons	   islàmics”	   és	   una	   mostra	   contextualitzada	   de	   cultura,	   religió	   i	  
tradicions.	  	  
 

 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
En	   la	   secció	  de	   la	  web	   “arxiu	  d’imatges”	   /”Bildarchiv”,	   la	   institució	   exposa	   els	   objectius	  
instrumentals:	  documentar	  la	  col·lecció	  amb	  imatges	  no	  només	  de	  l’instrument	  sinó	  dels	  
processos	   de	   restauració,	   imatges	   tècniques,	   i	   imatges	   complementàries;	   conservació	   i	  
difusió	  de	  les	  col·leccions;	  relacionar	  el	  passat	  i	  el	  present.	  	  
D’acord	  amb	  el	  que	  expressa	  la	  institució	  a	  la	  secció	  “Aufgaben”:	  la	  institució	  es	  planteja	  
com	   a	   objectiu	   la	   investigació	   científica	   de	   les	   col·leccions,	   què	   produeixi	   resultats	  
constantment	   actualitzats,	   mitjançant	   visions	   interdisciplinàries	   que	   inclouen	   les	  
metodologies	   històriques	   i	   organològiques;	   	   la	   conservació	   de	   les	   peces	   i	   el	   seu	  
manteniment	   en	   ús;	   la	   participació	   en	   projectes	   de	   col·laboració	   entre	   diverses	  
institucions	   i	   la	   difusió	   dels	   coneixements	   en	   l’àmbit	   internacional;	   la	   participació	   en	  
fòrums	  internacionals	  com	  CIMCIM.	  
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15. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  

 

La institució va ser fundada l’any 1830 i reinaugurada l’any 1990; en 

el seu reglament consta com a serveis de la institució el “Museo y 

Col·lección de Instrumentos” (Reglamento RCSMM,2015). La 

col·lecció es va crear bàsicament, mitjançant les donacions per part 

de professors i alumnes de la institució amb un catàleg amb la 

descripció dels instruments i imatges. 

 

 

Accedim a l’enllaç “Museu” on trobem una primera classificació: 

“cuerda percutida”, “cuerda frotada”, “tecla”, “varios”, “viento 

madera”, “viento metal”, “legado Sarasate”. Un cop accedim a un 

dels grups, trobem el conjunt d’imatges en miniatura amb el nom i el 

número d’inventari de cada una; clicant al damunt podem veure la 

fitxa completa amb el nom de la subdivisió, el lloc de procedència, la 

cronologia, la descripció la referència a la institució o col·lecció i el 

número d’inventari. Només en alguns dels objectes es pot veure la 

imatge ampliada. 
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Fig.109. web RCSMM, recerca; disponible a: <rcsmm.eu> [darrer accés: maig 
2015] 
 

 
Fig.110. web RCSMM, registre; disponible a: <rcsmm.eu> [darrer accés: maig 
2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   datació,	   descripció,	   materials,	   dimensions,	  
propietat,	   constructor,	   bibliografia,	   procedència	   de	  
l'adquisició,	  classificació	  
	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   contextualització,	  estat	  de	  conservació,	  ubicació	  de	  
l'objecte	  
	  

Imatge	   Imatge	  i	  ampliacions	  en	  alguns	  registres	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consta	  l’autoria	  de	  la	  imatge,	  informa	  dels	  drets	  de	  propietat	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Museo>Col·lección	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

No	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

“Visita	  al	  museo	  del	  RCSMM”,	  concerts,	  documentals	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Per	  grups	  de	  classificació	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Governamental	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Anglès,	  espanyol	  ;	  registres	  només	  en	  espanyol	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

Recursos	   per	   a	   instrumentistes,	   partitures,	  
documents	  i	  bibliografia	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  part	  
dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  formulari	  preconfigurat	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

Facebook,	  Twitter,	  Youtube	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	  
	  

No	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

MIMO,	  Instrumenta,Museu	  de	  la	  Música,Barcelona	  
	  

 

 

Valors i diversitat cultural 
 
No s’expliciten	  	  
 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
Difondre	  el	  valor	  de	  la	  institució	  donant	  a	  conèixer	  el	  seu	  patrimoni.	  	  
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16.Fundación La Fontana 

 

Es tracta d’una col·lecció privada amb un fons de ceràmica i un 

d’instruments musicals. Conserva uns dos mil instruments  de música 

tradicional d’Àfrica, Oceania, Àsia i Amèrica, juntament amb peces de 

ceràmica peninsular. La col·lecció es va iniciar els anys 1970 , segons 

es desecriu al seu lloc web per a la promoció de l’etnomusicologia i 

les arts decoratives. La entitat és membre d’ICOM i Instrumenta.  

 

 

Al catàleg en línia es pot realitzar una recerca avançada segons la 

classificació en número d’inventari, fons, classificació, tipus, topònim, 

cultura, datació, la qual ens porta a la visió d’imatges en miniatura 

dels instruments amb el número d’inventari, el nom i el lloc d’origen.  
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Fig.111. web FUNDACIÓN LA FONTANA, recerca; disponible a: 
<fundacionlafontana.org> [darrer accés: juliol 2015] 
 

 

 

 
Fig.112. web FUNDACIÓN LA FONTANA, registre; disponible a: 
<fundacionlafontana.org> [darrer accés: juliol 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   datació,	   contextualització,	  materials,	   dimensions,	  
col·lecció,	   classificació,	   procedència	   de	   l'adquisició,	  
bibliografia	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   estat	  de	  conservació,	  ubicació	  
	  

Imatge	   Diverses	  imatge	  i	  ampliacions	  	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consten	  els	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Col·lecció>Instruments	  musicals>Vegeu	  el	  catàleg	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registres	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Secció	   “peces	   destacades”	   amb	   descripció	   més	   àmplia	   i	  
contextualització,	  historial,	  referències	  bibliogràfiques,	  procedència.	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

Per	  grups	  de	  classificació,	  fons,	  tipologia,	  origen,	  cultura	  o	  datació	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text	  
Accés	  al	  Banc	  d’imatges	  per	  petició	  i	  encàrrec	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Fundació	  de	  dret	  privat	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Català,	  francès,	  anglès,	  espanyol	  ;	  registres	  només	  en	  
espanyol	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  
a	  la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  
per	  part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  enviament	  informació,	  Opció	  
“compartir”	  amb	  les	  plataformes	  de	  la	  Web	  social	  des	  del	  
registre	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  
la	  Web	  social	  
	  

Twitter	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí	  “Butlletí”	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

No	  
	  

 

 

 
Valors i diversitat cultural 
 
Determinats	   per	   les	   mateixes	   característiques	   de	   la	   col·lecció.	   L’entiat	   expressa	   la	  
voluntat	  de	  donar	  a	  conèixer	  l’art	  i	  la	  cultura	  de	  les	  societats	  tradicionals	  d’on	  provenen	  
els	  seus	  fons.	  
	  
 

 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
La	  conservació	  i	  enriquiment	  de	  les	  col·leccions.	  L’accés	  a	  les	  peces	  per	  al	  seu	  estudi.	  La	  
difusió	   de	   les	   col·leccions	   entre	   el	   públic	   genera	   i	   la	   col·laboració	   amb	   altres	   entitats	  
relacionades	  amb	  el	  patrimoni	  cultural	  
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17.Fundación Joaquin Díaz 

 

La Fundación Joaquín Díaz manté informació en línia en forma de 

catàlegs dels seus fons, i un lloc web denominat Museo Virtual. 

Instrumentos Musicales en los Museos de Ureña: una col·lecció 

d’instruments musicals i una de gramòfons cada un amb un catèleg 

propi.  

 

El lloc web Instrumentos Musicales en los Museos de Ureña. Museo 

Virtual no es pot considerar  catàleg en línia doncs són inexistents els 

camps amb les informacions mínimes d’un registre museal ni 

descriptors; tot i això es pot accedir a cada un dels objectes, 

ordenats alfabèticament, hi trobem una fotografia, una explicació 

d’una certa extensió, el lloc on està dipositat l’objecte i un arxiu 

d’audio que mostra la sonoritat de l’instrument en qüestió. Les 

imatges i el text poden ser copiats. 

 

 
Fig.113. web Museo Virtual.INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS MUSEOS DE 

UREÑA, disponible a: <funjdiaz.net> [darrer accés: agost 2015] 
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Fig.114. web FUNDACIÓN JOAQUIN DIAZ disponible a: <funjdiaz.net> [darrer 

accés: setembre 2015] 

 
Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Lloc	   d’origen,	   número	   d’inventari,	   nom	   de	   l’objecte,	  

imatge,	   constructor,	   descripció,	   materials,	   dimensions,	  
col·lecció	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   contextualització,	  procedència	  de	  l'adquisició,	  historial,	  
estat	  de	  conservació	  
	  

Imatge	   Imatge	  	  
 
Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

No	  consten	  els	  drets	  de	  propietat	  de	  la	  imatge	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  

Sí	  
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Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Colecciones>Instrumentos>Colección	  de	  instrumentos	  musicales	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registres	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Enllaç:	  Instrumentos	  musicales	  en	  los	  museos	  de	  Ureña	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

Fonoteca.	  Al	  lloc	  web:	  Museo	  Virtual	  hi	  ha	  un	  arxiu	  sonor	  de	  cada	  

instrument	  

	  
Objectes	  associats	  
	  

No	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  d’imatge	  i	  text	  
	  
	  

 
Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Fundació	  de	  dret	  privat	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Enllaç	  a	  Google	  Translator	  ;	  registres	  només	  en	  
espanyol	  
	  

Recursos	  d’aprenentatge	  per	  a	  la	  
navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  per	  
part	  dels	  usuaris	  
	  

correu	  electrònic;	  enviament	  informació	  	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  de	  la	  
Web	  social	  
	  

No	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  informació	   No	  

	  
Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

No	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	   Entitats	   culturals,	   universitats,	   organismes	  
internacionals	  de	  patrimoni	  cultural	  
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Valors i diversitat cultural 
 
en	  relació	  a	  la	  mateixa	  idiosincràsia	  de	  la	  col·lecció	  	  

	  
 
 
 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
El	  patrimoni	  material	  i	  immaterial	  com	  a	  expressió	  de	  la	  mentalitat;	  la	  conservació	  com	  a	  
responsabilitat	   individual	   i	   col·lectiva;	   la	   valoració	   i	   ús	   del	   patrimoni	   com	   a	   eines	   de	  
preservació;	  el	  passat	  i	  la	  tradició	  com	  a	  	  elements	  que	  configuren	  en	  part	  el	  present.  
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18.Museu de la Música, Barcelona 

 

 

Els antecedents del Museu de la Música, a Barcelona, els trobem en la 

la fundació l’any 1932 del Museu d’Instruments de Música Antics, 

impulsat per la Junta de Museus. L’any 1946 s’inaugurà un Museu de 

la Música al si del Conservatori Superior de Barcelona. L’any 1980 es 

reinaugurà al Palau Quadras. L’any 1991 es publicà el catàleg de la 

col·lecció, amb més de 1300 objectes. L’any 2007 l’Auditori acollí el 

nou museu. 

 

 

A les primeres col·leccions d’instruments antics es va afegir la 

col·lecció Folch i Torres-Baget, comprada l’any 1947, i les 

adquisicions d’instruments orientals, africans i llatinoamericans, entre 

els anys 1950 i 1960; l’any 1970 s’adquirí la Col·lecció Arellano de 

fonògrafs i gramòfons. La col·lecció continua creixent fins al dia 

d’avui. El lloc web del Museu de la Música permet accedir al seu 

catàleg en línia mitjançant els enllaços «Col·leccions» i «Catàleg en 

línia»; la cerca es pot fer en català, castellà i anglès, tot i que la 

informació està únicament en català. Cal demanar autorització per 

reproduir les imatges dels instruments. Les col·leccions del Museu de 

la Música, de Barcelona, a les quals podem accedir es divideixen en 

“Fons instrumental”, “Arxiu històric” i “Fons sonor”. 

 

 

Si accedim des de “Col·leccions”, “Fons instrumental” i finalment 

“catàleg en línia” amb d’objectes “destacats”, podem realitzar la cerca 

amb text lliure i també cerca avançada per número de registre, nom 

de l’objecte, autor (predeterminada), país (predeterminada), ciutat, 
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any, classificació (predeterminada) i col·lecció de procedència 

(predeterminada).  

 

 

La cerca de més d’un objecte es presenta en format de galeria 

d’imatges, que inclouen per a cada objecte el nom, l’autor, la 

cronologia, el número de catàleg, el fons i una petita descripció; 

també hi ha l’opció de «Llista simple» (sense imatge) i mosaic 

d’imatges 2 x 3, 3 x 4 i 4 x 5 amb la imatge, el nom, l’autor i la 

cronologia i el número de catàleg, i també la vista «Detall», amb una 

fitxa de cada objecte amb el nom, l’autor, la cronologia, les 

dimensions, els materials, el número de registre i la família; hi consta 

la pestanya «Descripció», amb una classificació genèrica, una 

descripció detallada i les dimensions detallades, es pot ampliar la 

imatge. Les cerques es poden ordenar per número de registre, nom 

de l’objecte, classificació i datació. La col·lecció en línia compta amb 

recursos pera l’accessibilitat. 
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Fig.115. web MUSEU DE LA MUSICA, recerca;  disponible a: 
<collecio.museumusica.bn.cat> [darrer accés: agost 2015] 
 
 

 
Fig.116. web MUSEU DE LA MUSICA, registre; disponible a: 
<collecio.museumusica.bn.cat> [darrer accés: agost 2015] 
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Camps	  a	  cada	  registre	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Informacions	  consignades	   Número	  d’inventari,	  nom	  de	  l’objecte,	  imatge,	  constructor,	  

datació,	  descripció,	  materials,	  dimensions,	  classificació,	  en	  
algunes	  fitxes:	  historial	  
	  

Informacions	  no	  consignades	   contextualització,	  estat	  de	  conservació,	  	  
	  

Imatge	   Imatge,	  ampliació	  sectorial	  de	  l’objecte	  
	  

Recomanacions	  ICOM-‐CIMCIM	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Valor	  de	  la	  
informació	  	  
per	  preservar	  
l’objecte	  
	  

Correcte	  

Accés,	  seguretat	  i	  
drets	  de	  propietat	  
	  

Consten	  els	  drets	  de	  propietat	  i	  normes	  d’ús	  
	  

Classificació	  
Hornbostel-‐Sachs	  
	  

Sí	  

Vocabulari	  
homologat	  
	  

Sí	  
	  

 
Descripció	  del	  catàleg	  en	  línia	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Itinerari	  de	  recerca	  
	  

Col·leccions>Fons	  instrumental>Catàleg	  en	  línia	  
	  

Documentació	  
associada	  a	  
l’objecte	  
	  

No	  al	  registres	  
	  

Ampliació	  de	  la	  
informació	  	  
	  

Llegats,	   donacions	   i	   adquisicions;	   instruments	   destacats;	  
publicacions	  impreses	  i	  electròniques;	  recursos	  d’informació.	  Inclou	  
enllaç	   a	   Delicious.com	   ,	   amb	   novetats	   dels	   recursos	   musicals	   en	  
xarxa.	  
Catàleg	  de	  la	  biblioteca	  amb	  enllaços	  a	  catàlegs	  d’altres	  institucions	  
	  

Recursos	  
audioviduals	  

No	  associats	  als	  registres	  però	  sí	  Arxiu	  sonor	  del	  Museu;	  documents	  
sonor	  associats	  a	  alguns	  instruments	  de	  la	  secció	  Instruments	  
destacats;	  materials	  audiovisuals	  a	  delicious.com	  
	  

Objectes	  associats	  
	  

Per	  classificació	  

Captura	  
d’informació	  o	  
materials	  

Còpia	  simple	  de	  text	  
Impressió/exportació	  del	  registre	  
Materials	  en	  format	  PDF	  a	  la	  secció	  Instruments	  destacats	  
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Descripció	  del	  lloc	  web	  
INDICADOR VALORACIÓ 
Procedència	  del	  lloc	  web	  
	  

Consorci	  de	  dret	  públic	  
	  

Idiomes	  de	  la	  interfície	  
	  

Català,	  espanyol,	  anglès.	  Els	  registres	  només	  en	  català	  

Recursos	  d’aprenentatge	  
per	  a	  la	  navegació	  
	  

No	  

Recursos	  en	  línia	  per	  a	  la	  
dinamització	  econòmica	  
	  

No	  
	  

Possibilitats	  d’interaccionar	  
per	  part	  dels	  usuaris	  
	  

Correu	  electrònic;	  enviament	  informació	  ;	  formularis	  
preconfigurats,	  possibilitat	  de	  suggeriments,	  llista	  de	  
destinataris	  d’informacions.	  
	  

Presència	  a	  les	  plataformes	  
de	  la	  Web	  social	  
	  

Twitter,	  Facebook,	  Youtube,	  Instagram,	  Spotifay	  

	  

Possibilitat	  de	  rebre	  
informació	  
	  

Sí	  

	  

Accessibilitat	  a	  la	  web	  
	  

Sí	  

Cercador	  de	  text	  lliure	  a	  la	  
web	  
	  

Sí	  

Enllaços	  a	  	  altres	  llocs	  web	  
	  

MIMO,	  BCN	  museus	  
	  

 

 

Valors i diversitat cultural 
 
Per	   les	   característiques	   de	   la	  mateixa	   col·lecció	   i	   les	   activitats	   del	  museu.	   Col·laboració	  
amb	  el	  programa	  “Apropa	  Cultura”	  (programa	  d’inclusió	  en	  col·laboració	  de	  amb	  entitats	  
socials	  que	  treballen	  amb	  persones	  en	  situació	  de	  risc)	  
 
 

 
Objectius i finalitats aplicables a la col·lecció en línia 
 
D’acord	  amb	  el	  document:	  “Digitalització	  de	  fons	  als	  museus	  i	  als	  arxius	  patrimonials	  de	  
Barcelona.	  Mesura	  de	  Govern.	  Comissió	  de	  Cultura,	  Coneixement,	  Creativitat	  i	  Innovació”,	  
del	  novembre	  de	  2014,	  la	  finalitat	  es	  descriu	  com:	  “posar	  al	  servei	  de	  la	  ciutat	  continguts	  
que	   permetin	   explicar	   la	   seva	   història,	   el	   relat	   del	   seu	   patrimoni	   i	   a	   més	   afavorir	   la	  
generació	  de	  nou	  coneixement	  i	  continguts	  entre	  els	  ciutadans.	  El	  procés	  de	  digitalització	  
servirà,	   a	   més,	   per	   a	   dinamitzar	   la	   transformació	   digital	   dels	   centres	   patrimonials	  
participants.	   Per	   últim,	   en	   fer-‐lo	   digital,	   es	   milloraran	   les	   condicions	   de	  
preservació(...)”(COMISSIO	  CULTURA	  BCN,2014)	  
Conservació,	   recerca,	   ús	   musical	   dels	   instruments,	   interacció	   entre	   els	   usuaris,	   els	  
intèrprets	  i	  les	  col·leccions.	  Contextualització	  i	  interpretació. 
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Les col·leccions espanyoles tenen presència, a més dels llocs web 

CER.ES, Europeana i MIMO, al lloc web de l’associació Instrumenta, 

creada el 2011 amb la participació de museus i col·leccions, 

conservatoris i universitats de l’Estat espanyol 

 

 
Fig.117. web INSTRUMENTA, disponible a: <instrumenta.info> [darrer accés: agost 

2015] 

 

 

A Catalunya, entre les col·leccions d’instruments musicals existents 

podem accedir als catàlegs en línia de la col·lecció d’instruments del 

Museu Etnològic de Barcelona (present a MIMO i a Museus en Línia) i 

també a l’anomenat Parc d’Instruments de l’Escola Superior de 

Música de Catalunya ESMUC.  

 

 

El model d’inventari per al parc d’instruments de l’ESMUC es basa en 

deu dígits que en defineixen l’àmbit, la família i la referència. El seu 

lloc web conté enllaços al Museu de la Música de Barcelona i MIMO. 
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Fig. 118. web ESMUC, disponible a: <esmuc.cat> [darrer accés: maig 2015] 

ceux  

qui les joueront e 

La col·lecció d’instruments del Museu de la Música és present, també, 

al catàleg col·lectiu MIMO, amb informació extensa, i a Museus en 

Línia (en aquest cas la informació és reduïda i la majoria dels 

objectes no disposen d’imatge). 

 

 

 

        
Fig.119. web MIMO,      Fig. 120. web Museus en línia 

mimo-internacional.com     museusenlinia.gencat.cat 
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Un dels museus que formen part de MIMO, el Scenkonstmuseet-

swedish Museum of Performing Arts d’Estocolm conté uns 50.000 

objectes classificats en col·leccions diverses entre les quals hi ha la 

d’instruments musicals que es compon d’uns 6000 objectes; 

actualment, però, no hi ha accés a la col·lecció i el museu es troba 

tancat per renovació fins a l’any 2016. 

t 
 

 
Fig.121. web SCENKONSTMUSEET, disponible a: <musikverket.se> [darrer accés: 
agost 2015] 
 

D’altra banda trobem un altre grup de museus que conserven 

instruments musicals, els quals mantenen en línia un registre de les 

seves col·leccions, sovint sense que es pugui interactuar en la 

navegació, amb un mínim de dades i sense cap imatge, amb la qual 

cosa els valors del lloc web, com a instrument d’identificació de les 

peces de les col·leccions queden molt minvats.  The Nydhal Collection 

(The Foundation for the Advancement of Music Culture) d’Estocolm, 

Suècia, presenta simplement el Registre del fons d’instruments 

musicals que conserva amb el número de catàleg, nom de 

l’instrument i nom del constructor. 
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Fig.122. web THE NYDHAL COLLECTION, disponible a: <web.comhem.se> [darrer 
accés: agost 2015] 
 

 

 

 

 
Fig. 123. web THE NYDHAL COLLECTION, registres 
disponible a: <web.comhem.se> [darrer accés: agost 2015] 
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També la Bate Collection, de la Universitat d’Oxford presenta en línia 

un catàleg en forma de llistat. 

 

 
Fig.124. web BATE COLLECTION, disponile a: <bate.ox.ac.uc> [darrer accés: juliol 
2015] 
 

 

 
Fig.125. web BATE COLLECTION, registres; disponile a: <bate.ox.ac.uc> [darrer 
accés: juliol 2015] 
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A Portugal el Museu da Música Portuguesa reuneix col·leccions 

d’instruments musicals, documentals, bibliogràfiques i objectes 

etnogràfics. La base dels fons del Museu és la col·lecció de Michel 

Giacometti, classificada en famílies: cordòfons, aeròfons, 

membranòfons i idiòfons. La web permet una cerca lliure dins de cada 

una de les categories anteriors. Aporta informació sobre el nom de 

l’instrument, el número d’inventari i la classificació, sense imatge. 

 

 

 
Fig. 126. web MUSEU DA MUSICA PORTUGUESA, disponible a: <mmp.cm-
cascais.pt> [darrer accés: agost 2015] 
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Pel que fa a l’estructura i itineraris d’accés a la informació, a les 

col·leccions en línia estudiades, detectem tres tipologies 

d’interrelacions entre els continguts: 

 

JERARQUIA / ASSOCIACIÓ / EQUIVALÈNCIA 

 

Als llocs web estudiats accedim a l’objecte, què forma part de la  

col·lecció en línia per itineraris diversos els quals obren, també, 

possibilitats diverses als usuaris. En el moment de realitzar l’anàlisi 

específica dels itineraris d’accés a la informació hem de tenir en 

compte alguns elements: 

 

I. En relació a l’organització de la informació: 

a) La caracterització de la informació com a realment significativa 

b) El mètode i la qualitat de la representació/presentació dels 

continguts 

c) La predeterminació d’itineraris i les possibilitats de modificació 

d) Les possibilitats, solucions i recursos de cerca i navegació 

 

II. En relació als valors culturals associats als conjunts 

patrimonials: 

a) La interrelació dels béns culturals els quals donen contingut al 

concepte de patrimoni cultural 

b) La interrelació entre el patrimoni cultural i la resta d’elements 

que formen part de la realitat 

c) El paper del patrimoni cultural en el coneixement i interrelació 

en el respecte a l’entorn pròxim de les persones 

d) El paper del patrimoni cultural en el coneixement i interrelació  

en el respecte amb altres entorns i cultures 
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Les col·leccions en línia utilitzen itineraris jeràrquics per a 

l’estructuració de la informació: van de l’objecte, als camps amb 

informació, la imatge i els recursos (audiovisuals o altres). Aquests 

elements incrementen el valor de l’objecte com a portador de 

coneixement. Des dels camps dels registres, es desenvoluparà, en 

molts casos, l’ampliació de la informació mitjançant enllaços o bé 

mostrant seccions en la disposició visual inicial de la fitxa. 

 

Simultàniament l’objecte estableix també una relació associativa amb 

altres ítems o conjunts, amb interrelacions entre la fitxa i altres 

seccions de la web (fig.127), on s’accedeix a materials que suposen 

una plusvàlua per a la informació i la interpretació a l’objecte, 

informació elaborada, materials com fons documentals o altres i, 

també, recursos dinàmics els quals incrementen el valor de l’objecte, 

ubicats fora de la fitxa. Per últim també podrem constatar, en les 

col·leccions en línia, les estructures d’equivalència entre objectes 

similars. 

 

 
Fig.127. Interrelacions de continguts i informació (elaboració pròpia) 
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La relació jeràrquica mitjançant la classificació es relaciona amb la 

qualitat i homologació del tesaurus, per la qual cosa la característica 

de multilingüisme és un dels elements a tenir en compte per a una 

eficàcia en la mundialització de l’accés. D’altra banda s’imposa a totes 

les col·leccions en línia estudiades la classificació Hornbostel-Sachs. 

 

Tipologies de relacions jeràrquiques: 

 

 
 

 
 
Fig. 128. Tipologies de relacions jeràrquiques d’informació (elaboració pròpia) 
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La tipologia d’estructura de relació jeràrquica configura un itinerari 

amb diferents trams d’accés a valors que conflueixen en el bé cultural 

específic. En aquesta relació jeràrquica de classificació s’estableix una 

relació entre un grup i un element, amb diferents estadis graduals, en 

la qual l’element aïllat, el bé cultural, sempre forma part dels ítems 

que es van desenvolupant. Per aquests tipus de relacions hi ha 

d’haver coincidència dels noms dels objectes i determinació de la 

tipologia del vincle. D’altra banda, en la tipologia d’itinerari jeràrquic 

d’informació es fan visibles les característiques o valors de l’objecte, 

mitjançant nous camps significants. Aquests nous camps reben el seu 

sentit per la seva pertinença al bé cultural del qual en són atributs o 

aspectes que es desenvolupen en un procés de diversificació i 

expansió dels continguts implícits en l’objecte. Totes dues tipologies 

atorguen identitat i unicitat a l’objecte, no només identificant-lo, sinó 

atorgant-li un valor específic que el fa diferent de la resta i, com a 

conseqüència, aporta la seva especificitat, no intercanviable, com a 

bé cultural.  

 

 
Fig.129. Exemples de relacions d’informació jeràrquiques (elaboració pròpia) 
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MUSA. Museo degli Strumenti Musicali: itinerari jeràrquic de 

classificació, segons la classificació Hornbostel-Sachs. 

 

 
 
Fig.130. Itinerari jeràrquic de classificació (elaboració pròpia) 
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Victòria & Albert Museum: itinerari jeràrquic d’informació: 

 

 
 

 

 

 
Fig. 131. Itinerari jeràrquic d’informació (elaboració pròpia) 
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La metodologia de relació associativa pot ser aplicada per al 

coneixement d’un bé cultural en concret o per a accedir al 

coneixement d’altres elements que siguin objecte del nostre interès i 

als quals, el bé cultural en qüestió, aporti un valor significatiu. Per a 

establir aquest tipus d’itineraris les relacions entre els objectes han 

de tenir un significat determinat. Els atributs o característiques 

rellevants per a la relació d’associació que s’estableixi han de 

dependre alhora de tots els objectes implicats. 

 
 
Fig.132. Tipologies de relacions associatives (elaboració pròpia) 
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El Grassi Museum für Musikinstrumente associa l’objecte, en aquest 

cas una cítara, amb diferents materials per al coneixement de 

l’obejcte com l’evolució morfològica de l’instrument al llarg de quatre 

segles, com a informació diacrònica, la contextualització històrica o 

bé elements complementaris com informació sobre constructors i 

fabricants d’aquest tipus d’instruments, bibliografia o la relació de 

l’instrument en qüestió amb una arpa-cítara. En el cas del Museo 

Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, les relacions 

associatives depassen l’objecte i aporten coneixement d’altres béns 

culturals i d’un context determinat. 

 
 
Fig.133. Relacions d’associació amb criteris centrats en l’objecte (elaboració pròpia) 
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També el Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna 

ens ofereix la possibilitat d’establir relacions associatives amb criteris 

que depassen l’objecte i permeten accedir a un context. 

 
Fig.134.Relacions associatives amb criteris que depassen l’objecte (elaboració  
pròpia) 
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Fig.135. Web del Museo della Musica di Bologna 

 

 

 
Fig.136. Captura de pantalla de fragments del lloc web del Museo di Bologna 
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D’altres tipologies de relacions associatives permeten el descobriment 

per part de l’usuari en crear associacions entre objectes d’acord amb 

els criteris de recerca avançada. ÉS el cas de l’Etnologisches 

Museum-Staatliche Museen zu Berlin. 

 
Fig. 137. Captura de pantalla del lloc web de l’Etnologisches Museum, de Berlin 
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Pel que fa a la fitxa de recerca avançada podria suposar per als 

usuaris una gran oportunitat de potenciar interrelacions creatives 

entre els objectes de les col·leccions, tot i això, aquesta possibilitat és 

molt poc explotada per les institucions estudiades. Sí que és possible 

obtenir grups d’objectes, mitjançant associacions creatives, en el cas 

del MIM de Brussel·les, on la fitxa de recerca avançada ens ofereix 

diverses combinacions amb els camps que apareixen a la interfície: 

 

 
 
Fig. 138. Captura de pantalla. Registre en línia. MIM de Brussel·les 
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En altres casos, les possibilitats d’una cerca personalitzada segons els 

interessos de l’usuari, mitjançant l’associació d’elements diversos, 

queda molt limitada per les opcions de camps de recerca: 

 

 
 
Fig. 139. Captura de pantalla. Registre en línia. Museo degli Strumenti Musical, 

Roma 

 

 

O directament no es pot realitzar cap combinació per crear grups i 

aquests vénen donats per la classificació que fa la institució. 

 

 
Fig. 140. Captura de pantalla. Registre en lína. Musée de Ceret 
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Capítol V. Conclusions  

V.1. Sobre les preguntes de recerca plantejades  

 

 

Hem analitzat i tingut en compte per a la nostra investigació 146 

treballs d’investigació, dels quals 12 són treballs relacionats amb la 

història de la documentació dels béns culturals, 26 estan relacionats 

amb el patrimoni cultural, en els seus aspectes de conservació, 

protecció i difusió i amb la situació actual de la museologia, 12 

treballs tracten d’aspectes concrets de la gestió del patrimoni 

cultural, exceptuant la documentació de béns i col·leccions, 14 

tracten específicament dels sistemes la documentació del patrimoni 

cultural, 12 són treballs relacionats amb la participació cultural en 

relació als museus i col·leccions, 36 són investigacions en el camp de 

la digitalització, el llenguatge hipermèdia i l’accés en línia al patrimoni 

cultural, 17 treballs tenen a veure amb els drets culturals, 10 amb 

legislació cultural i 7 són estudis sobre les polítiques culturals de la 

Unió Europea. 

 

 

En relació a la bibliografia que es pot considerar de referència 

historiogràfica o doctrinal bàsica, hem tingut en compte en general 

un període de temps, de publicació de les obres, de deu anys, mentre 

que pel que fa als estudis sobre les polítiques culturals de la Unió 

Europea, la legislació sobre patrimoni cultural i la digitalització i 

l’accés en línia al patrimoni cultural hem tingut en compte, 

majoritàriament,  els treballs publicats els darrers cinc anys.  

 

 

Hem tingut en compte i analitzat, també, els documents elaborats 

pels organismes internacionals de referència en qüestions 

museístiques i de patrimoni cultural com ICOM (International Council 
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of Museums)  i UNESCO amb els quals hem pogut analitzar des de 

l’evolució del concepte de patrimoni cultural, fins a les normatives i 

recomanacions per a la conservació del patrimoni cultural i també, en 

concret les directrius i recomanacions sobre documentació dels béns 

culturals. També en relació a aquestes institucions hem analitzat els 

documents relatius als drets culturals i l’accés a la cultura.  

 

Hem analitzat les darreres línies de recerca en el camp de la 

documentació i la museologia relacionades, per una banda amb la 

digitalització i accés en línia al patrimoni cultural, les estructures de 

comunicació i els sistemes de classificació aplicats a les col·leccions 

de patrimoni cultural i, per altra banda, els treballs que analitzen el 

nou escenari que ha creat Internet en relació a la participació dels 

ciutadans en la cultura i les noves interaccions que l'entorn digital ha 

creat entre els diferents agents socials i el patrimoni cultural, així 

com les repercussions de la digitalització en la delimitació i  

implementació dels objectius i finalitats d'entitats i estaments 

responsables del patrimoni cultural. 

 

 

En relació a les polítiques de la Unió Europea en relació al patrimoni 

cultural hem analitzat els documents que conformen el marc bàsic 

per al desenvolupament de les polítiques, com són els Tractats, i 

també tota la documentació produïda pels actes de la Unió Europea 

en relació a la digitalització del patrimoni cultural i l’accés en línia al 

mateix, al llarg de la darrera dècada. 

 

 

Pel que fa a les repercussions en els diferents Estats i en especial a 

l’Estat espanyol i Catalunya, de les polítiques i accions europees en 

relació a la digitalització del patrimoni, hem tingut en compte les 

característiques, evolució i repercussions dels diferents portals web, 
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repositoris, catàlegs en línia d'accés únic i col·leccions en línia, creats 

a partir de les directrius europees i també el marc normatiu en relació 

a les obligacions de documentació i digitalització i en relació a la 

implementació dels diferents projectes de patrimoni en l’ínia.  

 

 

Com a conclusió general podem destacar la confluència de la majoria 

de la bibliografia consultada en les grans tendències en relació al 

patrimoni cultural avui: a la idea ja consolidada de la necessitat de 

preservació de l’esmentat patrimoni s’hi uneix el reconeixement de la 

necessitat de potenciar la participació dels ciutadans i la necessitat, 

també, de no dissociar el patrimoni cultural ni la seva gestió, dels 

valors ètics dels quals ha de ser portador.  

 

 

També hem detectat la coincidència general en la importància 

d’Internet en relació als punts expressats i com aquest nou escenari 

digital ha modificat conceptes i metodologia en la gestió del patrimoni 

cultural: el treball en xarxa, l'actualització i modificació continuada de 

la informació, la nova dimensió de la documentació que li atorga el 

llenguatge hipermèdia i el fluxos de comunicació entre els vessants 

administratiu, de gestió i estudi i el del públic usuari. D'altra banda 

totes les anàlisis coincideix també en la detecció dues grans 

problemàtiques : l’anomenada bretxa digital i les dificultats per a la 

conservació o recuperació dels materials digitals.  

 

 

Per últim, amb el nostre treball hem detectat, per damunt d'altres, 

dos grans canvis aportats per l'entorn Internet: a) les dimensions i 

noves possibilitats d’accés a la cultura i participació dels ciutadans, 

que hi aporta la tecnologia digital i l’accés en línia, en relació a les 

col·leccions de patrimoni cultural i b) les noves possibilitats de 
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l'hipertext per a documentar, reproduir, contextualitzar, 

interrelacionar i, fins a cert punt, preservar, tots els vessants i 

tipologies de patrimoni cultural, des del moble, l’immoble, 

paisatgístic, audiovisual, material o immaterial, i les possibilitats 

d'obir al món i a les persones els béns culturals i les col·leccions, 

explicitant, als ulls dels ciutadans, la complexitat i riquesa del 

concepte de patrimoni cultural. 

 

 

Pel que fa a la política europea un cop constatat que el gran projecte 

en el camp del patrimoni cultural és la digitalització i accés en línia, 

concretat en el portal web Europeana, hem analitzat l’impuls 

d’aquestes accions (de digitalització i accés en línia) en els Estats de 

la UE, mitjançant la legislació i implementació de projectes de 

Repositoris, Plataformes i col·leccions en línia, i el seu enllaç amb el 

portal Europeana, amb la subsegüent posada en marxa de línies de 

finançament i directrius metodològiques tant d’àmbit europeu com 

específiques per als diferents àmbits estatals.  

 

 

Pel que fa a la incidència de la metodologia, normativa i entorn digital 

en les col·leccions de patrimoni cultural, començant per Europeana, 

hem vist la consolidació de catàlegs col·lectius d’accés únic en línia a 

diferents Estats europeus així com la repercussió en els projectes de 

digitalització de patrimoni cultural a l’Estat espanyol en els àmbits de 

biblioteques, arxius i museus, i la repercussió en les normatives sobre 

patrimoni cultural com la llei de salvaguarda de patrimoni immaterial, 

on s’inclou la documentació digital. Hem constatat també com les 

previsions de digitalització s’han alentit i el volum de patrimoni sense 

digitalitzar encara és important i, per altra banda, també hem 

constatat un canvi en les polítiques europees en relació a la 

digitalització i el patrimoni cultural en la línia de potenciar les 
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possibilitats de dinamització econòmica de la societat que poden tenir 

aquests projectes. 

 

 

Pel que fa a les finalitats de la digitalització del patrimoni cultural i de 

la creació de les col·leccions en línia hem vist com en el cas de la 

Unió Europea, als conceptes clàssic de la museologia, és a dir, 

preservació i conservació, estudi i difusió del patrimoni cultural, s’hi 

afegeix la voluntat de visualitzar la idea d’un patrimoni cultural comú 

Europeu, en relació amb la voluntat de consolidar una ciutadania 

europea que legitimi les accions i decisions dels organismes polítics 

europeus. 

 

 

També com a finalitat dels Estats de la Unió Europea en relació al 

patrimoni cultural, per a les quals l’accés en línia és un dels 

instruments bàsics, detectem la contribució a la dinamització 

econòmica mitjançant la innovació, l’economia creativa i la 

contribució a l’ocupació laboral, així com els plantejaments 

transversals que interrelacionin els àmbits públic i privat, i els 

projectes científics, tecnològics, culturals i artístics. 

 

 

La Comissió espanyola sobre digitalització i accessibilitat en línia del 

material cultural i la conservació digital té com a finalitats: 

maximitzar els beneficis que aporta la informació en línia a ciutadans, 

investigadors i empreses i preservar el patrimoni cultural i fer-lo 

accessible. La Generalitat de Catalunya planteja: una major 

implicació de la ciutadania, incrementar el volum d'informació 

digitalitzada en internet de patrimoni cultural, ampliar els bancs de 

dades, obrir nous espais de difusió i crear un inventari unificat. 
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Pel que fa a l’eficàcia en l’assoliment d’objectius, ens remetem als 

resultats de l’estudi de cas:  

 

 

Objectius instrumentals:  

Estratègies i programes de digitalització i conservació  

Coordinació entre els diferents sectors participants  

 

Objectius normatius:  

- Aplicació dels principis i les característiques tècniques per a la 

documentació de patrimoni cultural segons l’ICOM  

- Preservació, recuperació i difusió de la informació segons els criteris 

d’interoperabilitat, multilingüisme, accés a la informació i rigor 

científic en els continguts  

- Aportació de continguts a la Biblioteca Digital Europea  

 

Objectius socials:  

- Accés i participació al patrimoni cultural  

- Coneixement i respecte per la identitat cultural pròpia i dels altres 

- Cohesió social  

- Dinamització econòmica 

 

 

En relació a quines són les característiques de la informació i la 

documentació museística que arriba al ciutadà, hem de dir que, 

referent a l’estudi de cas, les col·leccions en línia compleixen les 

recomanacions normatives d’ICOM, aportant la informació necessària 

per a identificar l’objecte, la qual sovint es pot complementar amb 

més informacions al mateix lloc web. Malgrat això no s’inclouen en 

general (amb algunes excepcions) informacions tècniques relatives a 

la gestió del patrimoni com l’estat de conservació, la procedència o 

forma d’adquisició o la ubicació concreta de l’objecte al museu. 
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Encara no s’ha generalitzat la inclusió d’informació que contextualitzi 

l’objecte i en molts casos trobem sobretot la descripció detallada de 

les característiques tècniques. També hem observat que tot i les 

possibilitats de la tecnologia digital, poques vegades s’inclouen, 

directament relacionats amb el registre de cada objecte, els recursos 

audiovisuals que aportarien els valors sonors de l’instrument musical.  

 

 

L’accés a la informació és desigual entre les diferents col·leccions 

amb itineraris i recursos de cerca diversos, a vegades inexistència de 

recursos d’accessibilitat o informació per a la navegació i amb poca 

aplicació dels criteris de multilingüisme. La interconnexió entre 

diferents col·leccions té efecte mitjançant l’existència d'enllaços als 

respectius llocs web però no s’exploten les possibilitats que permet la 

xarxa per a relacionar entre si objectes de diferents col·leccions. 

 

 

Les possibilitats de participació en el sistema de documentació i 

comunicació en línia del patrimoni cultural passen per la possibilitat 

de comunicar amb la institució mitjançant correu electrònic i també 

hem vist en molts dels casos l’existència de formularis o documents  

perconfigurats per a plantejar qüestions o propostes. Pel que fa a 

aspectes més creatius, aquests passen per la cerca i selecció de 

peces de manera que l’usuari pot crear relacions entre peces d’una 

col·lecció. Per últim en alguns casos es pot establir una comunicació 

més personalitzada entre l'usuari i la col·lecció mitjançant la 

tramessa d'informació per correu electrònic, sovint en forma de 

butlletí de novetats. 

 

 

Pel que fa al paper de les col·leccions en línia en les tendències de 

futur, referents la participació ciutadana, ens podem remetre a 
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experiències com Wikipedia, on la participació dels ciutadans, 

acompanyada de la revisió de la informació per part d’especialistes, 

aporta una gran riquesa informativa i de continguts a la xarxa. En 

aquest sentit, en relació a les col·leccions en línia, s’haurien de 

desenvolupar eines que permetessin aquest tipus d’activitat amb 

l’aportació de continguts textuals, imatges o material audiovisual, 

amb la supervisió prèvia i posterior edició per part dels responsables 

del Museu.  

 

 

També s’hauria de plantejar una interrelació més gran entre diferents 

projectes i col·leccions; això podria impulsar fluxos de relacions 

associatives i produir continguts amb significació i creatius, tant per 

part dels investigadors i especialistes com per part del públic no 

especialitzat; volem fer esment aquí de projectes com Google Art, 

que mostren les possibilitats de la tecnologia digital en favor d'una 

visió innovadora i global del patrimoni cultural. Tot i axió aquesta 

perspectiva encara no ha arrelat en l’àmbit de les col·leccions 

d’instruments musicals, les quals haurien de poder oferir experiències 

creatives que tinguéssin com a base recursos audiovisuals, alta 

qualitat d’imatge, informació fiable i científica i tecnologia 3D. 

 

 

D'altra banda entenem que la nostra anàlisi ens ha desvetllat la 

tendència de futur més significativa avui en relació al patrimoni 

cultural: la interrelació entre la gestió d'aquest patrimoni, els drets de 

les persones i el progrés econòmic i social, tant col·lectiu com 

individual.  

 

 

Aquest posicionament germinà al llarg de la segona meitat del segle 

XX i ha anat evolucionant fins avui. Per una banda, ja UNESCO va 
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definir com a finalitat pròpia l’establiment de xarxes per a la 

convivència, l’educació per al desenvolupament humà, la comprensió 

intercultural mitjançant el patrimoni cultural i la llibertat d’expressió 

com a condició de la dignitat humana (WEB UNESCO,2015); aquesta 

tendència ha determinat l'evolució de la gestió del patrimoni cultural  

doncs és UNESCO la institució que encapçala els organismes d’àmbit 

mundial, amb funció de referència professional i conceptual per al 

patrimoni cultural, i acull els organismes internacionals de referència, 

com l’International Council of Museums ICOM i, en relació al nostre 

cas d’estudi, el CIMCIM, Comitè Internacional per als Museus i 

Col·leccions d’Instruments de Música, el qual acull les col·leccions 

d’instruments musicals des de l’any 1960. 

 

 

L'estudi de la literatura especialitzada, les fonts, bibliografia i 

legislació, demostra que el reconeixement de la relació entre els drets 

de les persones i el patrimoni cultural, basada en el reconeixement 

dels drets culturals, es reforça amb la doctrina de la indivisibilitat i 

interdependència de tots els drets. També es reforça amb el procés 

d’internacionalització dels drets i la normativa en matèria cultural, 

basada en el concepte de patrimoni cultural com a llegat universal, 

en el qual tant la participació com la responsabilitat concerneix tota la 

humanitat i s’estén a les generacions futures. Tot i això la nostra 

investigació també ha tingut en compte els arguments en desacord 

amb aquesta posició, el quals es basen, o bé en la creença que hi ha 

drets de naturalesa diferenciada, amb la qual cosa els drets civils 

serien diferents dels drets culturals, o bé argumenten la dificultat de 

la seva exigibilitat. Malgrat això: 

 

 

Pren força la idea que tots els drets –civils, polítics, econòmics, socials, 

culturals i ambientals- presenten tant dimensions negatives de llibertat 
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com dimensions positives de prestació; que donen lloc tant a 

obligacions de fer com d’abstenir-se; que imposen deures tant als 

poders públics com als subjectes privats en condicions d’afectar-los; 

que demanen prestacions més o menys oneroses; que poden adoptar 

caràcter individual o col·lectiu , i que en tot cas, resulten indivisibles i 

interdependents entre si (GARCIA, 2010:3) 

 

 

Els casos esmentats al llarg d’aquest treball en relació a la destrucció 

de patrimoni cultural de la humanitat (Palmira,2015) han obert de 

nou el debat entorn de la necessitat d’exigibilitat d’aquests drets amb 

el posicionament públic de Nacions Unides. D’altra banda, el Pacte 

Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC,1966) 

compta, des de l’any 2013, amb el Protocol Facultatiu al Pacte 

Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Aquest protocol 

aprovat, l’any 2008 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, 

ha estat ratificat per diversos Estats, entre ells Espanya, i estableix 

els mecanismes de reclamació pertinents, amb la qual cosa atorga, 

també als drets culturals, un procediment concret per poder exigir-los 

o denunciar la sev vulneració. 

 

 

Pel que fa al paper que ha desenvolupat la Unió Europea, quins han 

estat els seus objectius i finalitats i quin ha estat el grau d’assoliment 

dels mateixos, en relació a la preservació i accés de les col·leccions 

de patrimoni cultural, en el marc de l’anomenada Era digital, hem 

constatat els resultats de les accions d’impuls i col·laboració en 

relació a les polítiques de patrimoni cultural dels Estats membres de 

la UE, així com de projectes comuns europeus, concretant-se en els 

programes de digitalització i accés en línia, amb un desenvolupament 

desigual a cada Estat membre de la UE, i en la consolidació i evolució 

del lloc web Europeana. 



 423 

Com a finalitats de les accions de la UE relacionades amb el patrimoni 

cultural, una de les que hem detectat en més documents, tot i que 

descrita com a conceptes diferents, és la finalitat de convivència 

pacífica, la qual també fou un dels objectius que motivaren la creació 

d’UNESCO, després de la segona guerra mundial. En aquest sentit els 

textos elaborats i aprovats per la Unió Europea, en relació al 

patrimoni cultural, assenyalen com a objectius de les seves accions o 

recomanacions, la cohesió social, el reconeixement i respecte per la 

diversitat cultural, i l’impuls de la participació ciutadana. 

 

 

També en coincidència amb la doctrina internacional, i més en 

concret, amb les declaracions i directrius dels organismes 

internacionals de referència, com UNESCO i ICOM, una altra finalitat 

de la UE en relació al patrimoni cultural és la comprensió del món i de 

la identitat pròpia, la qual cosa implica com a objectius la preservació 

del patrimoni cultural i la possibilitat de coneixement i accés al 

mateix. 

 

 

Hem constatat que les polítiques europees de conservació i d’accés a 

patrimoni cultural parteixen de tres conceptes : 

 

a) la idea que el patrimoni cultural suposa un llegat de valors 

immaterials, encarnats en béns materials o activitats, que 

suposen una responsabilitat tant per als poders públics com 

per als ciutadans 

b) el fet que els drets culturals de les persones són la base del 

progrés individual i col·lectiu i que aquesta posició ha anat 

prenent importància i consolidant-se als documents i actes dels 

organismes i institucions de la UE  
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c) el fet que s’ha elaborat la teoria de la unitat cultural basada en 

la diversitat, per resoldre el fet de la convivència de tradicions, 

cultures, religions, llengües, etc. repartides en els diferents 

Estats membres de la UE. 

 

 

En relació al primer punt hem constatat com una repercussió en la 

política cultural de l’Estat espanyol ha sigut l’elaboració de la Ley 

10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Aquesta norma protegeix béns culturals immaterials i 

també “los soportes materiales en que descansan”, és a dir, és un 

exemple de com l’amplitud del concepte actual de patrimoni cultural 

es recull en una norma positiva, amb el reconeixement de l’obligació 

de conservació, difusió i transmissió dels esmentats béns, per part de 

l’Administració pública. En la llei s’inclouen els principis de 

participació, accessibilitat, comunicació cultural, i concreta les 

obligacions, també en relació a la digitalització quan exigeix que els 

inventaris de l’esmentat patrimoni, que diguin a terme les Comunitats 

Autònomes es relacionin amb l’Inventari General per mitjans digitals 

interoperatius. Catalunya col·laborà en el "Plan Nacional de 

Salvaguarda del Patromonio Cultural y Inmaterial" elaborat per l'Estat 

espanyol l'any 2011 i constituí l'Observatori del Patrimoni Etnològic i 

Immaterial, sent el seu darrer programa "Etnologia en Xarxa".  

 

 

En relació al punts segons i tercer hem vist la darrera posició de la UE 

en relació a la visió integrada del patrimoni cultural europeu, en el 

document Informe hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural 

europeo en funció dels objectius de cohesió social i econòmica que 

estableix l’Estrategia Europa 2020. 
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Hem detectat com a una de les finalitats de la UE en relació a les 

accions i programes en l’àmbit cultural la valoració de les institucions 

europees entre la ciutadania dels diferents Estats membres, i la 

consolidació i construcció d’una identitat comuna que sigui 

reconeguda pels ciutadans com a identitat europea, compatible amb 

les identitats pròpies de cada comunitat: en aquest sentit es desprèn 

dels materials estudiats el paper del patrimoni cultural com a 

instrument per a la construcció d’un sentiment de ciutadania 

europea, on els recursos materials i la memòria, és a dir, el patrimoni 

cultural, siguin factors d’auto reconeixement i per tant de legitimació 

del col·lectiu per emprendre accions polítiques, organitzar-se, establir 

i exercir mecanismes democràtics d'elecció de representants, 

reconèixer i acatar marcs jurídics determinats, etc. amb la finalitat de 

consolidar i legitimar una unitat política, la Unió Europea. 

 

 

Hem constatat l’evolució que fan els organismes de la UE a partir dels 

anys 2007 i 2008, en relació a la necessitat de relacionar les accions 

en l’àmbit del patrimoni cultural amb els factors que propiciïn 

creixement econòmic. 

 

 

A partir de l’Agenda Europea per a la Cultura (C287,20.11.2007), es 

consolida una estratègia comuna als Estats membres, la qual es basa 

en el diàleg intercultural i la diversitat, en el fet que la cultura i el 

patrimoni cultural siguin un factor d’impuls del creixement econòmic i 

un factor clau per a les relacions internacionals de la UE.  

 

 

També relacionats amb el creixement econòmic hem constatat com a 

objectius el fet de facilitar l’accés, la reutilització i l’explotació de 

recursos culturals digitals que responguin a les necessitats dels 
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usuaris, millorant l’explotació dels recursos culturals i impulsant la 

innovació. Aquest posicionament es reflecteix en el darrer informe 

estratègic d’Europeana Europeana Strategy 2015-2020, en el sentit 

d'interrelacionar emprenedors, agents creatius i fons de finançament, 

entre altres objectius. En definitiva, la documentació europea emesa 

l’any 2015, afegint-hi la necessitat de tenir en compte que la 

sostenibilitat de les accions i projectes que s’emprenguin, prioritza el 

potencial econòmic i estratègic del patrimoni cultural en referència a 

les iniciatives Europa 2020, Agenda Digital, Unión de la Innovación, 

Agenda de nuevas cualificaciones y empleos y una política industrial 

para la era de la globalización. 

 

 

Els objectius bàsics què interrelacionen el progrés econòmic i el 

patrimoni cultural són: la creació de llocs de treball qualificats així 

com a llocs de treball que puguin pal·liar la desocupació juvenil, una 

visió conjunta entre la investigació i la innovació, l’impuls de 

projectes d’emprenedoria basats en la innovació i la renovació 

d’empreses tradicionals, la potenciació del desenvolupament 

econòmic relacionat amb el turisme cultural (fig.141) 

 

 

 
Fig.141. Patrimoni cultural i dinamització econòmica (elaboració pròpia) 
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En matèria de patrimoni cultural la UE ha centralitzat les seves 

accions en la digitalització del patrimoni cultural europeu i el seu 

accés en línia, consolidant i impulsant les  col·leccions en línia, , en 

relació amb el nostre cas d’estudi, la UE impulsa la plataforma MIMO, 

la qual es crea per la Comissió Europea partir dels anys 2009 i 2011 

com accés únic a diferents col·leccions en línia d’instruments 

musicals: 

 

 
 Fig.142. Portals Digitals de Patrimoni Cutural impulsats per la UE (elaboració 

pròpia) 

 

 

La repercussió de les polítiques europees en relació a la digitalització i 

accés en linia al patrimoni cultural, en les accions dels Estats 

membres així com en les col·leccions de patrimoni cultural, s’ha 

palesat en l’impuls de tres tipologies de projectes web: 

 

1. Portals web agregadors 

2. Catàlegs d’accés únic a diverses col·leccions en línia 

3. Col·leccions de patrimoni cultural en línia  

 

En el primer i segons casos (Portals web agregadors i Catàlegs 

d’accés únic a diverses col·leccions en línia, d’àmbit estatal o 

regional) han estat impulsats i gestionats per les Administracions 

corresponents, amb competència en matèria de cultura.  
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Els Portals web agregadors compleixen el mandat europeu en el 

sentit de nodrir de materials el projecte Europeana.  

 

 

Els catàlegs d’accés únic a diverses col·leccions en línia tenen la 

finalitat de donar accés, mitjançant un únic portal, a la totalitat del 

patrimoni cultural d’un país o regió, amb la variant de subdivisions 

temàtiques.  

 

 

Els Governs europeus han impulsat la creació de catàlegs que 

donaran accés a la totalitat del patrimoni del seu àmbit territorial, 

com per exemple l’Estat Espanyol mitjançant el Real Decreto 

1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos de 

España.  

 

 

Aquest fet afegeix al conjunt de béns culturals en qüestió el valor 

d’identitat cultural basada en criteris polítics. Aquesta ha estat una de 

les finalitats també del projecte europeu Europeana, en relació a la 

consolidació d’una ciutadania europea. Hem constat l’existència a 

Europa de catàlegs col·lectius d’accés únic d’àmbit estatal entre els 

quals: BAM portal zu Bibliotheken, Archiven, Museen, alemany, 

Museid-Italia.Musei Digitali a Itàlia, Joconde-Portail des Collections 

des Musées de France, a França, MatrizNet a Portugal, a Bèlgica el 

lloc web AICIM Accès informatisé aux Collections des Institutions 

Muséales, o a Grècia el portal web Digital Cultural Collections. 

 

 

En el cas de l’Estat espanyol les repercussions dels actes dels 

organismes de la Unión Europea han incidit en el funcionament de 

llocs web, els quals podem classificar en les dues tipologies, 
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impulsades per instàncies governamentals, abans esmentades: 

Hispana com a agregador, i CER.ES com a catàleg d’accés únic a 

diverses col·leccions. L’específica idiosincràsia de la distribució 

competencial a l’Estat espanyol (fig.143), amb competències 

exclusives en cultura, té com a conseqüència la creació per part del 

govern autonòmic de Catalunya del catàleg d’accés únic al patrimoni 

museístic català Museus en línia. 

 

 
Fig.143. Portals Digitals Públics. Competència estatal/autonòmica (elaboració 

pròpia) 

 

 

Pel que fa a les col·leccions en línia, associades a un centre 

patrimonial públic, privat o de gestió compartida, les polítiques 

europees han incidit per tal que els respectius Estats donessin impuls 

a la digitalització i accés en línia de llurs fons de patrimoni cultural. 

En el cas de les entitats privades aquest impuls ha trobat com a 

instrument els programes de suport econòmic i finançament per part 

de l’Administració Pública, fins i tot promovent la co-participació del 

sector econòmic privat. En el cas d’entitats de titularitat pública s’han 

aplicat per part de l’Administració responsable de la gestió els 
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paràmetres de la política europea en matèria de digitalització i accés 

en línia, els quals en alguns casos s’han estès a l’àmbit privat 

mitjançant la creació de normativa i l'elaboració o adaptació 

legislació. El gràfic següent mostra el paper de l'Administració pública 

en relació al sector privat i al propi sector públic (fig.144) 

 
Fig.144. Impuls públic i gestió cultural (elaboració pròpia) 

 

 

En el cas català, la Generalitat de Catalunya ha convocat de forma 

anual ajuts econòmics, en forma de subvenció, per a la digitalització 

del material cultural dels museus catalans tant de titularitat privada 

com pública, s’ha elaborat normativa en relació a la digitalització i 

s’han gestionat col·leccions de patrimoni cultural (per exemple de 

titularitat municipal) aplicant les directrius de digitalització i accés en 

línia als béns culturals. 

 

 

Hem constatat en el nostre estudi les repercussions dels actes i 

programes de la UE en les respectives polítiques culturals dels Estats 

membres, els quals han posat en marxa diferents projectes de 

digitalització del patrimoni cultural (arxivístic, bibliogràfic, museístic, 

etc.) i accés en línia de les col·leccions, amb l’impuls i creació de 

portals web amb catàlegs en línia, tant de gestió pública com privada, 



 431 

circumscrits a una institució o col·lecció o bé catàlegs col·lectius on 

s’agrupen els fons de diferents col·leccions, també projectes de 

recol·lecció a la xarxa, per a la preservació del patrimoni digital, i 

repositoris que vinculen les diferents webs i portals relacionats amb el 

patrimoni cultural. 

 

 

Malgrat això ha estat insuficient el desenvolupament i adaptació del 

marc normatiu a les necessitats que en aquest sentit planteja la 

societat, en el cas espanyol i català la normativa d’abast general que 

insta a la digitalització encara és insuficient, tot i que s’ha iniciat el 

procés d’incorporació als reglaments de funcionament de les entitats 

gestores de patrimoni cultural. 

 

 

Tot i el funcionament dels projectes analitzats, i la seva solvència i 

rigor, sobretot en relació amb els centres patrimonials de referència 

com el cas de la Biblioteca Nacional, el repositori Hispana o el Catàleg 

CER.ES, en el cas espanyol, el volum del patrimoni digitalitzat en 

l'àmbit europeu és baix. No s’han resolt els temes com el necessari 

multilingüisme, la migració i conservació a llarg termini dels 

continguts digitals, la manca de concreció o fins i tot inexistència de 

finalitats i objectius més enllà dels merament instrumentals, per part 

de les entitats que gestionen les col·leccions en línia, i la mancança 

d’estudis i investigacions. 

 

 

S’ha d’afegir a la complexitat de la situació actual la necessària 

ponderació que ha d’haver-hi entre el respecte i preservació als drets 

d’autor o de propietat intel·lectual i els drets d’accés i reutilització del 

material en línia; aquest és el cas de Polònia; l’any 2099 s’aprovà el 

Programme of Cultural Goods Digitisation and the Collection, Storage 
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and Dissemination, tot i que enguany s’ha obert un pel fet que els 

projectes de digitalització només contemplen els documents de 

domini públic. 

 

 

V.2. Situació de les col·leccions en línia analitzades 

 

 

El nostre estudi demostra que la majoria de les col·leccions en línia 

estudiades han adaptat els estàndards internacionals de 

documentació de béns culturals i compleixen amb els requisits 

mínims pel que fa als camps del registre de catalogació, recomanats 

per l’ICOM. Tot i això, la majoria, no inclouen informacions que la 

museologia tradicional classifica com a no accessibles al públic en 

general, com són la forma d’adquisició, l’estat de conservació, o 

l’historial de restauracions o exposicions (excepte en alguns casos 

com el del Museo de Bolònia, el Museo degli Strumenti Musicali de 

Roma, aquest només en algunes peces en les quals s’ha ampliat la 

informació, o el V&A Museum, de Londres, els Staatliche Museen de 

Berlin o el Museu d'Edimburg, els quals constaten la procedència de 

l'adquisició). En aquest sentit no es té en compte l’accés a la 

informació en línia d’usuaris amb interessos variats, més 

especialitzats, etc. els quals, amb anterioritat a establir una petició 

directa a la institució, podrien trobar en la informació en línia una 

bona eina per a les seves necessitats. Pel que fa al Museu de la 

música de Barcelona s’informa del moviment de peces en relació a 

llegats, donacions i adquisicions. 

 

 

També hem demostrat que són pocs els Museus que informen si 

l’objecte en qüestió es pot visionar a les sales de la institució, si és a 

la reserva o en préstec temporal, etc. Cosa que, en aquest cas, té un 
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interès gran en els objectius de potenciar la visita presencial a les 

col·leccions, i es pot relacionar amb interessos diversos dels usuaris, 

entre els quals, el turisme cultural i la utilització del valor afegit de 

les col·leccions i els objectes conservats, per exemple els violins 

Amati o Stradivari, per tal d’atraure turisme al Museu i la zona que 

l’acull. En el cas del V&A i el Horniman Museum and Garden, o el 

National Museum of Ireland, sí que s’informa dels instruments que 

estan en exposició al públic. 

 

 

També tots els casos estudiats s’ajusten a les recomanacions de 

CIMCIM, en la classificació i vocabularis. Algunes de les institucions 

s’han implicat en projectes col·laboratius com el el projecte 

d’elaboració del tesaurus multilingüe per a la plataforma MIMO, el 

qual comptà amb la participació del Musical Instrument Museums 

d’Edimburg, el Musée de la musique de Paris, el Musée des 

Instruments de Musique de Brussel·les i el Germanisches 

Nationalmuseum de Nuremberg, el Grassi Museum de Leipzig, 

l'Staatliche Museen de Berlin i l'Horniman Museum and Garden de 

Londres. A Catalunya, recentment, el “Vocabulari il·lustrat 

d’instruments musicals” ha estat fruït de la col·laboració entre el 

Museu de la Música, de Barcelona, l’associació Amical Wikimèdia i 

Termcat (Centre de terminologia de la llengua catalana, creat per la 

Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans). Tot i això 

hem constatat les dificultats en assolir criteris de multilingüisme en 

les informacions de les fitxes dels catàlegs en línia. 

 

 

La identificació de l’objecte és una de les funcions que compleixen els 

catàlegs en línia estudiats i, com ja s’ha assenyalat en alguns casos, 

s’hi troben, a les webs, recursos per a la seva reproducció. Hem 

demostrat, però, que és desigual i diversa la qualitat de les imatges 



 434 

que completen les fitxes, i també les possibilitats i fórmules de 

captura i ús de les mateixes. La majoria d’institucions no han 

completat el procés de fotografia de la totalitat d’instruments 

musicals que conformen els seus fons,  malgrat això el Museu de 

Nuremberg o les col·leccions dels Museus de Berlin, tenen 

pràcticament tot el fons fotografiat, el Musée de la Musique de Paris 

el 88% de les fitxes tenen imatge, el MIM de Brussel·les mostra un 

70% de fitxes amb imatge. El Museu de la Música de Barcelona està 

en procés de completar les imatges de les peces que conserva i 

enguany ha compartit a plataformes de la Web social, com Facebook, 

el procés de fotografia de la seva col·lecció de guitarres. 

 

 

 
Fig.145. Captura de pantalla del Facebook del Museu de la Música 

 

 

Com ja hem dit, les institucions: Museu da Música Portuguesa, 

Nydhal Collection (The Foundation for the Advancement of Music 

Culture) d’Estocolm, Suècia i la Bate Collection d’Oxford, només 

ofereixen un llistat de registre sense imatge i amb mínima 

informació, per la qual cosa no poden ser considerats col·leccions en 

línia.  
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Hem vist també com els recursos audiovisuals no s’exploten en 

l’amplitud de possibilitats que l’usuari podria gaudir, el Musée des 

Instruments de musique de Brussel·les no inclou recursos 

audiovisuals associats a la fitxa de l’objecte, però sí que els trobem a 

la secció “instruments du mois”. A la web del Musical Instrument 

Museums Edinburgh-University of Edinburgh es pot accedir a l’arxiu 

de documents i també a l’arxiu de so, com també al lloc web dels 

Museus de Berlin. El V&A tabé ofereix arxius de so com a recursos 

audiovisuals que complementen la col·lecció en línia. La web de la 

Fundación Joaquín Díaz, no ofereix recursos audiovisuals al catàleg 

en línia del seu fons d’instruments musicals, però sí al lloc web 

anomenant Museo Virtual, el qual no podem considerar catàleg en 

línia, però sí que aporta una imatge de l’instrument, un text 

descriptiu i un arxiu sonor relacionat amb la peça en qüestió.  

 

 

La web del Museu de Ceret també compta amb recursos sonors, tot i 

que no estan associats a la fitxa, també el Museu de la Música 

compta amb arxius audiovisuals en la secció “Instruments destacats”. 

El Musée de la musique-Philharmonie de Paris presenta una petita 

part de les fitxes d’instruments amb arxius audiovisuals associats, 

també presents a la secció “Ecouter les instruments du Musée”.  

 

 

El Museu Grassi té audiovisuals no enllaçats amb les peces i presenta 

recursos audiovisuals en relació a algunes peces i a materials 

d’investigació. 

 

 

D’altra banda, la tendència en relació a les col·leccions en línia, amb 

Europeana al capdavant, en relació a la seva potencialitat com a 

element de dinamització econòmica es palesa als casos estudiats que 
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hem anat veient, i constatem la incorporació d’aquesta perspectiva. 

El lloc web del Museu de la Música de Brussel·les conté recursos en 

línia amb ofertes laborals.  

 

 

El Musée de la Musique.Philharmonie de Paris, conté bases de dades 

de professionals del món de la música (“Les métiers de la musique”) i 

recursos per a músics, també el Musée de la lutherie et l’archèterie 

de Mirecourt inclou enllaços amb webs de constructors d’instruments 

i amb músics. El Museu d’Edimburg inclou en la seva col·lecció en 

línia instruments de lutiers actuals amb la voluntat d’incidir en la 

dinamització econòmica del sector; també el Grassi Museum de 

Leipzig ofereix recursos per a constructors d’instruments i 

l’Staatlichen Institut für Musikforschung, vinculat als Museus de Berlin 

promou recursos relacionats amb l’acústica. Per últim alguns llocs 

web enllacen amb informacions relacionades amb el turisme cultural 

com és el cas del Museu de Nuremberg. 

 

 

Pel que respecta a la presència de valors en relació a la diversitat 

cultural, a les col·leccions estudiades, alguns museus porten a terme 

programes específics, com el Museu de Bussel·les amb el projecte 

“PRIMA”, de digitalització de col·leccions d’instruments africans amb 

els museus associats, Musée d’Ougadougou i Musée Panafricain de la 

Musique. El Museu de París compta amb la secció online “Instruments 

du monde” i projectes com “Week-End dialogue des cultures”, i el 

projecte “Observatoire de la musique”, per a l’observació de la 

presència de diversitat cultural a la televisió i la ràdio i publicitat 

d’edicions fonogràfiques en mitjans de comunicació i música en línia. 

El Museu de la Música de Barcelona participa i promou projectes amb 

valors d’inclusió social, promoció del respecte i el coneixement de la 

diversitat cultural com el projecte “Músiques del Món”. 
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D’altres museus encarnen, en les seves polítiques de recol·lecció, la 

perspectiva de la diversitat cultural; és el cas del Museu de Ceret, el 

qual ha interconnectat col·leccions d’instruments tradicionals d’arreu 

amb les col·leccions específiques d’instrument catalans i de la 

mediterrània. També el Musa. Museo degli Strumenti Musicali, de 

Roma, inclou en la seva política de recol·lecció les relacions amb 

cultures llunyanes.  

 

 

També en relació amb les seves col·leccions, altres museus, com el 

Grassi Museum, declaren al seu lloc web la voluntat de crear lligams 

conceptuals entre els objectes pertanyents a cultures de tot el món i 

l’Etnologisches Museum-Stataliche Museen zu Berlin, amb una visió 

contextualitzada de la seva col·lecció, treballa pel respecte a la 

diversitat cultural, un exemple és la mostra “Mons Islàmics”. 

 

 

Per últim, altres museus expliciten clarament, en les declaracions 

d’objectius i missió de la institució, la voluntat de contribuir als valors 

de respecte per la diversitat cultural.  El V&A explicita com a finalitat 

la contribució a la integració, igualtat i respecte per la diversitat al si 

de la societat i detalla el marc legal d’aplicació en aquest aspecte. 

L’Horniman and Gardens Museu expressa el respecte per la diversitat 

cultural. El Museu d’Irlanda es planteja com a objectiu la inclusió 

social i la col·laboració internacional. El Museu de Nuremberg al seu 

punt tercer de la declaració de la Missió de la institució declara el 

respecte per a totes les cultures i persones independentment d’edat, 

origen, educació i religió.  

 

 

Pel que fa a les finalitats la interconnexió, intrínsecament unida a 

l’accés en línia, és un dels elements que pesen entre els objectius 
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dels Museus. És el cas del MIM Brussel·les el qual planteja la 

interrelació entre objectes, informacions, col·leccions, intercanvi 

d’informació i contextualització i accés a les col·leccions i informació 

des de qualsevol lloc del món. El Musée de la Lutherie de Mirecourt 

vol enllaçar les col·leccions amb l’entorn i també relacionar de forma 

activa els diferents agents que participen del fet musical. El Museu de 

Ceret també vol interrelacionar intèrprets, constructors, músics i 

públic i contextualitzar les peces.  

 

 

Per al Museu de la Musica de Barcelona la digitalització té com a 

finalitat millorar la preservació del patrimoni, també té com a objectiu 

la interacció entre diferents agents que participen del fet musical i la 

contextualització i interpretació 

 

 

Un altre vessant en relació als objectius d’aquestes institucions és la 

transversalitat i la necessitat d’obertura a públics diversos en 

formació i interessos. El Museu de París vol tenir en compte l’accés 

d’usuaris amb diferents formacions i interessos, la contextualització i 

coneixement del fons. També l’Horniman and Gardens Museum es 

proposa arribar a un públic divers, d’una forma creativa, preservar i 

fer accessible la informació de cara al futur i aportar rigor a la gestió 

de la col·lecció. Per al Museu d’Irlanda un dels objectius és també 

l’accés a les col·leccions tant al públic en general com a 

l’especialitzat. 

 

 

D’altres col·leccions s’adrecen clarament a un públic especialitzat com 

el Museu d’Edimburg, el qual explicita unes finalitats lligades a la 

recerca acadèmica universitària, juntament amb la voluntat de 

mantenir viu el llegat que conserva. El Museu Grassi s’adreça a un 
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públic especialitzat amb elements per a la contextualització i 

comparació entre instruments, tot i que expressa que vol arribar a un 

public transversal i divers. 

 

 

La relació entre innovació tecnològica i valors és present entre les 

finalitats d’institucions com el V&A Museum, el qual entén la gestió 

digital com a principal eina en relació a les col·leccions, amb objectius 

instrumentals com la formació del personal, les garanties de 

preservació de la informació, o la creació d’imatges digitals de cada 

element de la col·lecció; la compensació dels possibles efectes de la 

bretxa digital, la promoció del coneixement, el gaudi i la creativitat i 

la contribució als valors socials són altres objectius.  

 

 

També contemplen el pes específic de la innovació, entre els seus 

objectius, institucions com el Musa. Museo degli Strumenti, de Roma, 

el qual es planteja la col·laboració amb el sector tecnològic, projectes 

en el context internacional i la digitalització, tant d’esdeveniments 

musicals com del patrimoni que conserva, amb la finalitat de la 

difusió. El Museu de Nuremberg treballa en el marc de les xarxes de 

col·laboració internacionals amb l’objectiu d’unir innovació i 

investigació, potenciar la curiositat del públic i preservar el patrimoni 

cultural. El Museo di Bologna té en compte per a  les seves finalitats 

la dinamització de la zona, la implementació de projectes amb 

tecnologia contemporània i la col·laboració internacional 

 

 

El Museu de Florència considera la catalogació i documentació dels 

béns culturals com a instrument per a la preservació del mateix; com 

a objectius instrumentals l’explotació del potencial de l’hipertext, la 

interrelació entre obres i documentació, i la difusió i consulta del fons 
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possible arreu del món. L’Etnologisches Museum-Stataliche Museen 

zu Berlin té com a objectiu fer servir visions interdisciplinàries, 

coneixement compartit i la internacionalització de les activitats.  

 

 

V.3. Les collecions de patrimoni cultural en línia: oportunitats i 

desafiaments de futur. 

 

 

Hem observat en el nostre estudi la lenta incorporació de les 

col·leccions d’instruments musicals, als processos de digitalització i 

accés en línia a Europa.  

 

 

Pel que fa a la documentació, hem vist que les directrius científiques 

que ja s’aplicaven per a la catalogació i documentació convencional 

s’utilitzen d’una forma eficient. S’utilitza la classificació Hornboste-

Sachs i s’incorporen processos d’homologació dels vocabularis. Les 

col·leccions en línia incorporen els camps bàsics per a la 

documentació de cada bé, així com imatges, en la majoria de casos 

d’una qualitat bona i amb possibilitat d’ampliació, tot i també hem 

detectat mancances en aquest sentit. 

 

 

Pel que respecta a la definició, per part de les pròpies institucions, 

d'objectius i finalitats, en alguns casos es remeten als marcs 

normatius i referencials del patrimoni cultural, en relació als objectius 

i finalitats dels catàlegs convencionals, però també es tenen en 

compte  noves necessitats i reptes relacionats amb diversos factors: 

 

a) amb les necessitats i expectatives dels usuaris, les quals han 

canviat amb la incorporació massiva a la comunicació digital. 
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De forma paral·lela els ciutadans es converteixen en subjectes 

actius d’un canvi social, on es reclama una major participació 

en la vida social, econòmica, política i cultural.  

  

 

b) amb el reconeixement dels drets culturals i la necessària 

democratització de la gestió del patrimoni cultural. 

 

 

c) amb el canvi de significació del patrimoni cultural, reconegut 

com a portador de valors immaterials i amb les exigències que 

això comporta en relació als conceptes de preservació i 

participació en el llegat cultural. 

 

 

d)  d’altra banda l’amplitud de noves potencialitats que la mateixa 

tecnologia ofereix per a la gestió del patrimoni cultural, incideix 

en els canvis que van incorporant les institucions gestores 

d’aquest patrimoini en el seu funcionament. 

 

 

L’estudi de cas escollit compta amb la plusvàlua de representar una 

tipologia de patrimoni cultural que es pot classificar com a patrimoni 

moble, l’instrument musical en la seva realitat física i material,  però 

que incorpora, de manera essencial, un component immaterial, que 

es diversifica en diferents aspectes concrets: l’emissió del so com a 

característica pròpia de l’objecte, la interpretació  musical i  la tècnica 

de construcció de l’instrument, com a valors culturals que també 

s’han de preservar, la necessitat de mantenir l’instrument viu, és a 

dir, sent utilitzat per a la realització de música (si és possible) per tal 

que no perdi les seves qualitats.  
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Com a altres béns patrimonials l’instrument musical és portador 

d’informació àmplia, històrica, social, etc. i, fins i tot en el cas 

d’instruments musicals relacionats amb rituals, tradicions o altres 

funcions no específicament musicals, entra de ple en el concepte de 

patrimoni immaterial, amb tota la complexitat que pot comportar, des 

de la dificultat de conèixer i preserva la informació, a problemes de 

caràcter ètic en relació a tradicions culturals, religioses, etc. que 

condicionen l’ús de l’objecte, però també suposen oportunitats per a 

la participació de determinats col·lectius i comunitats, les quals 

podrien trobar, en la seva aportació a la col·lecció en línia, una nova 

visió de la seva pròpia identitat i de la dels altres.  

 

 

Pel que fa al manteniment de l’ús musical dels instruments aquesta 

activitat es reflecteix en forma d’esdeveniments dels quals informen 

de les webs dels museus, com en el cas del Museu de la Música de 

Barcelona, amb l’organització de concerts i gravacions amb 

instruments històrics del seu fons. En el cas de col·leccions lligades a 

institucions on s’imparteix formació musical aquesta relació entre la 

col·lecció i els músics impregna la gestió de les peces.  

 

 

En relació a les conclusions del nostre treball hem constatat com es 

compleixen els requisits mínims de documentació de les peces, 

d’acord amb les reomanacions d’ICOM: els camps dels registres 

donen la informació mínima necessària per a una identificació dels 

objectes i per a obtenir la informació necessària per a conèixer el seu 

valor. En tot cas hem vist com són només alguns elements tècnics, 

com l’estat de conservació, o la propietat o procedència de 

l’adquisició els menys freqüentment inclosos entre els camps 

d’informació de les fitxes. 
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D'acord amb les recomanacions del Comitè Internacional de 

Col·leccions d’Instruments Musicals (CIMCIM), totes les col·leccions 

en línia apliquen la classificació Hornbostel-Sachs i un vocabulari 

homologat, el valor dels catàlegs en línia estudiats és correcte, en 

relació a la seva funció de preservació dels objectes, és a dir, la 

informació consignada és majoritàriament suficient per a la seva 

identificació, per a oferir un coneixement rigorós i suficient de 

l'objecte i per a possibilitar una reconstrucció del mateix, tenint en 

compte que, en el cas dels instruments musicals, és una activitat 

usual. 

 

 
Fig.146. Fragment del catàleg en línia del Museo degli Strumenti Musicali, de Roma 

 

 

Pel que fa a les imatges de l’objecte, les quals són un element molt 

important per a l’accés virtual al mateix, però també per a les 

funcions d’identificació de la peça, entre els casos estudiats hem 

trobat moltes variants: diverses imatges d’un mateix instrument o 

objecte amb diferents perspectives, o bé també amb detalls ampliats, 

ampliacions de qualitat, però també en alguns casos una única 

imatge sense gaire resolució, o imatges en blanc i negre o, fins i tot, 

alguns casos on els inventaris no s’acompanyen d’imatges.  
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La majoria col·leccions no han completat al 100% la digitalització. Als 

registres el 67% de les col·leccions en línia aporten més d’una 

fotografia amb possibilitat d'ampliació, el 17% només una imatge 

ampliable, l'11% una imatge no ampliabe i el 6% una imatge 

ampliable parcialment. La majoria tenen objectes sense imatge. 

 
Fig. 147. Distribució percentual de la inclusió d’imatges al registre (elaboració 

pròpia) 

 

Tot i que no hem constatat recursos 3D, sí que hem pogut veure una 

certa varietat de propostes visuals dels instruments, ampliacions amb 

bona qualitat, ampliacions parcials, o enllaços amb fons iconogràfics o 

arxius de dissenys. 

       
Fig. 148.Fragment d’un registre del Museu   Fig.149.Fragment registre del Musée 

de la Música de Barcelona                           d’Instruments Musicals de Brussel·les 
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La presència de recursos sonors o audiovisual en els casos estudiats 

representa un 56% de la totalitat, d’aquest percentatge un 50% dels 

casos permet accedir als recursos audiovisuals des de  diferents 

seccions del lloc web, i només un 6% inclou un arxiu sonor associat a 

la fitxa individual del catàleg en línia, mentre que els casos on els 

llocs web no compten amb recursos audiovisuals són el 44% del total. 

 
Fig. 150. Distribució percentual dels recursos audiovisuals als llocs web 

 

Museus com el MIM de Brussel·les presenten algunes fitxes, a la 

secció “instruments du mois”, amb la possibilitat de sentir el so de  

l’instrument; també és possible a la web del Musée de la Musique-

Philharmonie de París 

  
Fig.151. Fragment. Web del Musée de la Musique- Philharmonie de París. 
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El nivell d’informació que presenta cada col·lecció en línia és molt 

desigual. En relació als aspectes de contextualització i interrelacions 

entre objectes de la col·lecció o amb d’altres, l’enfocament continua 

sent convencional, amb la possibilitat de seleccionar grups 

d’instruments per tipologies, cronologia, autor, etc., també en alguns 

casos veiem la possibilitat de realitzar seleccions per part de l’usuari 

amb la fórmula “portfoli”, però també d’altres col·leccions no 

permeten la selecció. 

 

 

La majoria de col·leccions són eficaces com a instrument 

d’identificació dels béns i incorporen informació complementària, i 

algunes d’elles permeten l’accés a documentació que en situacions 

convencionals, tot i estar lligada al catàleg, no és accessible a l’usuari 

no especialitzat.  

 

 

Unes dues terceres parts del conjunt de catàlegs en línia estudiats 

amplien la informació dels camps de registre de la fitxa bé amb 

desplegables o enllaços des de la mateixa fitxa o bé amb més 

informació sobre els objectes a altres seccions de la web, i només un 

23% es limita a la informació de la fitxa. 

 
Fig.152. Fragment del lloc web del  V&A  
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Fig.153. Gràfic percentual dels nivells d’informació als registres (elaboració pròpia) 

 

 

Una certa dificultat que constatem en el plantejament de les 

col·leccions en línia és la identificació dels seus usuaris potencials. En 

alguns casos als mateixos llocs web es defineixen adreçant-se a un 

públic ampli mentre l'estructura i nivell de la informació és restrictiu, 

amb un plantejament enfocat per a la utilització per part 

d’especialistes, investigadors o professionals.  

 

 

La col·lecció en línia com a element de comunicació no ha explotat 

encara tot el seu potencial. Pel que fa als catàlegs en línia constatem 

que els dissenys més simples són més atractius però permeten una 

informació mínima, amb poques interrelacions entre camps i enllaços, 

d’altra banda, sovint en el cas dels museus alemanys, una gran 

quantitat d’informació pot arribar a ser molt poc pràctica si no es 

planifica l’estructura de la web i els seus vincles i si no s’inclou 

l’element de multilingüisme necessari per a l’accés per part de 
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ciutadans de diferents parts del món. Sovint la informació general del 

lloc web es presenta en diferents idiomes, però en el cas de les 

informacions del catàleg en línia estan en la llengua pròpia de la 

institució; això pot dificultar l’accés a la informació, principalment en 

relació al públic no especialitzat o professional.  

 

 

 

 
Fig.154. Taula: multilingüisme als llocs web (elaboració pròpia) 

 

 

Les diferències de disseny entre els llocs web també influeixen per tal 

que la navegació sigui senzilla i fluida, i s’assoleixin els objectius de 

difusió i accés a la cultura per part d’un públic transversal i divers en 
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la seva situació socio-cultural. En aquest sentit també ens hem trobat 

amb pocs exemples on s’incloguin recursos d’aprenentatge per a la 

navegació per la web, com mostra el gràfic següent:  

 

 
 
Fig.155. Distribució percentual dels recursos per a la navegació a les webs 

(elaboració pròpia) 

 

 

Avui però han de prevaldre els valors participatius i la 

democratització del coneixement i la cultura. Tal vegada s’ha arribat 

al consens d’entendre que aquest és el camí més efectiu cap al 

progrés social i la convivència pacífica. En aquest sentit un dels 

reptes és l’accessibilitat d’estructures de coneixement, com els 

catàlegs i col·leccions en línia, per tal que permetin i fins i tot, 

incentivin, diferents nivells de lectura, que superin les possibles 

barreres socio-econòmiques o culturals, sense sacrificar els requisits 

de rigor científic i coneixement de la realitat. 
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La informació que ofereix el Grassi Museum a la seva web és un 

exemple d’informació rigorosa i abundant però dirigida a un tipus 

d’usuari amb un nivell cultural mig o alt. 

 

 

 
Fig.156. Fragment d’una fitxa del catàleg en línia. Museu Grassi  

 

 

 

Pel que fa a la reutilització dels materials digitals el panorama mostra 

molt poques possibilitats reals, i en alguns casos, la web serveix per 

publicitar la venda de serveis. Moltes de les institucions converteixen 

l’usuari en consumidor i obliden les possibilitats d’una relació entre la 

institució i uns usuaris participatius i creatius. Algunes de les 

col·leccions permeten la selecció personalitzada de peces i també la 

captura de materials en diferents formats, JPG, PDF, o la còpia 

d’imatge i text. 
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Fig.157. Captura d’una imatge. Horniman Museum and Gardens 

 

 

En altres casos s’especifica que les imatges es poden utilitzar prèvia 

petició per escrit, o bé s’ofereix el fons d’imatges per a un ús 

remunerat, com el cas de la Fundació la Fontana, el museu de la 

Philharmonie de París permet la importació de continguts en formats 

PDF, CSV i HTML, el MIM de Brussel·les la petició de les imatges, però 

també permet la impressió de la fitxa de manera preconfigurada, el 

Musical Instrument Museums Edinburgh-University of Edinburgh 

ofereix serveis d’imatge digital i de còpia a canvi de pagament, el 

V&A permet la captura d’imatges en format PDF i còpia de text i 

d’imatge, a l’Hornimans Museum and Garden podem obtenir la 

imatge en format PDF, al National Museum of Ireland podem fer 

funció còia d’imatge i textos; la Galleria dell’Accademia–Dipartimento 

degli Strumenti Musicali: Collezione del Conservatorio Luigi Cherubin 

dóna accés a l’arxiu fotogràfic per serveis de pagament, mitjançant 

password i prèvia inscripció, el Musa. Muso degli Strumenti Musicali 

també té l’opció d’impressió predeterminada, El Germanisches 

Nationalmuseum de Nuremberg dóna accés a l’arxiu de dissenys 

tècnics  d’instruments, radiografies, tomografies, a canvi de 

pagament, el Staatliche Museen zu Berlin, només posa com a 

condició la petició per escrit per a la seva utilització. 
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Fig.158. Taula: possibilitats de reutilització del material digital (elaboració pròpia) 

 

 

Les possibilitats d’accés i reutilització de la informació tenen relació 

amb el marc legal de protecció dels drets de propietat sobre la 

informació o materials i també amb les polítiques d’explotació 

econòmica de les institucions en qüestió. Hem vist com la majoria de 

les col·leccions en línia informen dels drets de propietat i de les 

condicions d’ús de les imatges, però la varietat d’opcions és molt 

àmpla: des de l’accés lliure i gratuït a materials d’alta qualitat a 

l’accés mitjançant pagament.  
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Pel que fa a les possibilitats de participació, amb l’aprofitament dels 

recursos en línia i les possibilitats que ofereixen de les 

característiques específiques de les col·leccions en línia, els resultats 

de l’estudi demostren que en aquest sentit les propostes innovadores 

són pràcticament innexistents.  

 

 
Fig. 159. Taula: recursos per a la participació (elaboració pròpia) 

 

Donat que la participació és un dels elements bàsics i necessaris en 

relació a les polítiques culturals avui, trobem a faltar opcions que 

explotin les possibilitats de l’accés en línia per innovar en programes 

de col·laboració, mitjançant l’aportació d’informació o materials per 

part del ciutadà, que millorin la col·lecció en línia, potenciin el 

comissariat virtual i participatiu, o interrelacionin col·leccions i béns, 
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incorporant la col·laboració de professionals de tot el món, dels 

camps de la construcció d'instruments o la interpretació, o bé 

d’artistes, amb l’aportació de propostes que millorin la col·lecció en 

línia.  

 

 

Tots els llocs web inclouen la possibilitat de comunicació electrònica 

mitjançant correu.  Un 78% ofereixen formularis predeterminats bé 

per obtenir informació sobre temes, aspectes o qüestions específiques 

en relació als fons o la institució, o també en alguns dels casos, 

aquests formularis permeten l’opció de proposar donacions o fins i tot 

acctivitats en relació al Museu. El 61% de les col·leccions també 

ofereixen l’enviament per part de la institució, de forma 

personalitzada, d’informació a l’usuari que ho desitgi. Només dues de 

les col·leccions en línia estudiades contemplen programes específics 

de participació en l’àmbit de la Xarxa.  

 

 

 
Fig.160. Fragment del lloc web de l’Horniman Museum and Gardens. 
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Dels casos estudiats només un 11% presenten la possibilitat 

d’interaccionar en el marc de projectes específics i un 89% ofereixen 

com a màxim la possibilitat de demanar informació o fer propostes 

amb un formulari preconfigurat o utilitzar espais d’informació en línia 

de la institució, com en el cas d’anuncis per compra i venda 

d’instruments, anuncis per a classes, formar part de llistes de difusió 

de professionals etc. 

 

 
Fig.161. Diagrama percentual de les possibilitats de participació en línia (elaboració 

pròpia) 

 

Pel que respecta a la possibilitat d’obrir espais d’incentivació de 

l’activitat econòmica, algunes institucions impulsen espais per a la 

informació en línia de compravenda d’instruments, anuncis de 

classes, directoris de constructors d’instruments, etc. però pocs 

projectes creatius i innovadors. També el coneixement més gran i 

atractiu de les col·leccions, amplificat pel fet de poder accedir-hi en 

l’ínia, potencien el turisme cultural, sempre amb criteris de 

sostenibilitat.  
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En el camp de les professions especialitzades com lutiers o intèrprets, 

alguns museus presenten recursos, alguns de lliure accés i d’altres de 

pagament, en forma de dissenys per a la construcció d’instruments, 

serveis de radiografia o tomografia dels instruments, arxius de 

partitures, i també la difusió de directoris de professionals, amb 

l’objectiu de dinamitzar aquestes activitats. Una mica més de la 

meitat dels casos estudiats ofereixen algun tipus de recurs per a la 

promoció econòmica, deixant de banda l’àmbit del turisme cultural, el 

qual és present, implícita o explícitament, en tots els casos, i els 

museus de Londres, que informen dels mecanisme d'accés a llocs de 

treball de la pròpia institució. 

 

 
Fig.162. Diagrama percentual dels recursos de dinamització econòmica 

 

La presència a plataformes de la Web social es palesa a tots els llocs 

web estudiats tot i que aquest recurs no s’explota encara en relació a 

les col·leccions en línia, per exemple només quatre dels casos 

estudiats permeten l’opció de “compartir”, amb plataformes de la 

Web social, des de la mateixa fitxa del la col·lecció en línia. 
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Un altre aspecte essencial en la finalitat de les institucions gestores 

del patrimoni cultural és el treball envers els valors i la diversitat 

cultural, d’acord amb el mandat internacional i les línies de treball de 

la UE en relació a la cultura.  

 

Moltes de les institucions realitzen activitats en aquest sentit i també 

es reflecteixen en la informació que trobem als llocs webs respectius 

però no s’ha dut aquesta perspectiva fins a lligar-la amb les 

possibilitats que pot oferir la interacció amb el catàleg en línia, potser 

perquè es desenvolupa encara el seu vessant més tècnic i no tant les 

possibles interrelacions que l’estructura de la xarxa permet. El Museu 

Grassi de Leipzig i el Museu Estatal de Berlin tenen en marxa projecte 

relacionats amb la cultura i tradicions islàmiques. També els museus 

francesos i belgues mantenen lligams amb museus col·laboradors 

africans. D’altres institucions de caràcter etnològic, expliciten com a 

finalitat el coneixement i difusió de les cultures d’on provenen les 

seves col·leccions, algunes han sabut crear lligams mitjançant les 

col·leccions entre els objectes provinent de cultures llunyanes i els 

instruments de l’entorn més pròxim, com el cas del Museu de la 

Música de Ceret.  

 

 

D’altres com el Museu de la Música de Barcelona han iniciat una 

etapa que afegeix una visió molt oberta en interrelacionar les seves 

col·leccions d’instruments no europeus, instruments europeus 

pertanyents a l’àmbit de la música clàssica i instruments populars i 

tradicionals. És un museu molt actiu i que ha iniciat un camí 

d’optimització de recursos i d’ús eficaç de les tecnologies de la 

informació, amb una activa col·laboració en el treball sobre tesaurus, 

en relació a MIMO, a plataformes de la Web social, o col·laborant en 

favors de col·lectius en situació de risc, creiem que en un futur també 

podrà aportar innovacions en relació a la col·lecció en línia. 
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Pel que fa als objectius en relació a les col·leccions en línia, les 

institucions els defineixen de manera diversa en referència a aquest 

aspecte en concret, tot i que molts dels museus expliciten la voluntat 

d’establir vincles entre els diferents col·lectius que es poden 

relacionar d’una manera o altra amb la col·lecció: el públic, els 

constructors d’instruments, els intèrprets i els estudiosos; hem vist 

com aquesta interrelació es pot donar en paral·lel, i així és en alguns 

casos, quan els catàlegs en línia interrelacionen els instruments, amb 

les interpretacions mitjançant materials audiovisuals, amb els 

aspectes tècnics de la construcció etc. per la qual cosa, en definitiva, 

indueix a la implicació dels usuaris i usuaris potencials de les 

col·leccions, i crea un vincle entre el passat i el present fent viu al 

patrimoni i explicant i fent gaudir de la realitat.  

 

 

En el cas del National Museum of Ireland-Ard-Mhúsaem na hÉireann 

sí trobem explicitada la finalitat en relació a la catalogació i accés a 

les col·leccions quan s’expressa que amb l’Inventory Project la millora 

de la catalogació farà conèixer millor les col·leccions, determinar les 

condicions de conservació i manipulació; facilitar el treball dels 

professionals i investigadors; donar un major i millor accés a les 

col·leccions i proporcionar una major quantitat d’informació als 

especialistes i al públic en general.  

 

 

També la Galeria de l’Acadèmia, de Florencia, concreta els objectius 

de la col·lecció en línia en la millora de la investigació, la 

contextualització i la interrelació entre les obres i amb la 

documentació relacionada, el potencial dels diferents recursos i 

llenguatges que es poden utilitzar i el gran canvi de dimensió que ha 

suposat la possibilitat de difusió i consulta arreu del món. Un altre 

museu italià, el Museu d’instruments musicals de Roma, valora la 
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possibilitat de col·laboració internacional que permet la xarxa, i la 

digitalització dels esdeveniments musicals. En definitiva,  

contextualització i interrelació de patrimonis culturals, col·laboració i 

interacció entre els agents implicats, diversitat de coneixements i 

d’usuaris i la xarxa com a vincle entre el passat, el present i el futur.  

 

 

Més enllà de la digitalització, com a primera passa per a la 

preservació d’un cert tipus d’informació i valors del patrimoni cultural, 

el repte encara no assolit és potenciar l’accés dinàmic i creatiu en 

relació al patrimoni cultural. En part es continua treballant en 

compartiments estancs sense creure-hi massa en la idea que un 

mateix lloc web pugui ser utilitzat en la gestió professional com en 

l’ús del públic. La immensa majoria de col·leccions en línia no 

informen de la ubicació concreta de l’objecte, del seu historial, del 

seu estat o condicions per a una bona conservació, ni permeten fer 

un seguiment de la seva gestió. Una excepció és el cas del Victoria & 

Albert Museum, i la seva col·lecció d’instruments musicals, el qual sí 

que informa de la ubicació física de l’objecte, de l’historial de la peça i 

dels acords i accions en referència al bé.  

 

 

També el Museu de la Música de Barcelona informa de les 

adquisicions, alhora que treballa intensament en la línia de propostes 

transversals, que interrelacionen la col·lecció, els professionals i al 

públic del món musical, però també el públic en general amb 

propostes de valoració i coneixement de la diversitat cultural. Pocs 

llocs web relacionats amb col·leccions en línia incorporen 

informacions sobre el marc jurídic o la deontologia relacionada amb 

els béns en qüestió.  
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           1. Característiques de la informació i documentació museística en línia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet la identificació de l'objecte i el coneixement de les seves 
característiques bàsiques. La quantitat d'informació als registres és 
desigual segons cada institució, el nivell de la qualitat és força 
homogeni. 
 

No s'aprofiten les possibilitats i amplitud del llenguatge hipermèdia. 
Poc més del 50%  incorporen recursos audiovisuals o elements que 
permeten la reconstrucció de l'objecte. No s'inclou tecnologia 3D.  
 

Preval la informació descriptiva de les caracerístiques tècniques de 
l'instrument. En la majoria de casos no s'inclou de forma sistemàtica i 
generalitzada en els registres la contextualització de l'objecte ni 
informacions sobre la interpretació musical;  
 

Existeix una barrera lingüística doncs no s'aplica el multilingüisme als 
registres dels objectes. 
 

Desigual informació sobre la gestió de les col·leccions. Una major 
fortalesa en els museus britànics, francesos i alemanys i menor en els 
museus mediterranis, amb l'excepció del Museu de la Música, de 
Barcelona, que situem entre els primers. 

La majoria de les col·leccions proporcionen informacions puntuals  i 
diverses, no sistemàtiques, sobre la gestió. És pràcticament inexistent la 
presència d'eines específiques per al coneixement i seguiment de la 
gestió de les col·leccions. No s'informa sobre historial o ubicació de les 
peces. 

Només el 50% de les col·leccions estudiades informen sobre programes 
o projectes que afectin les col·leccions i sobre els valors i deontologia 
de la institució 
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               2. Possibilitats d'interacció dels ciutadans amb les col·leccions en línia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Possibilitats desiguals de participació, en el conjunt de les 
col·leccions estudiades. Destaquen les institucions franceses, 
britàniques i alemanyes amb una bona posició de les catalanes, 
entre les quals el Museu de la Música, de Barcelona 

 
 
 
 
 
 

Comunicació per e-mail o formularis preconfigurats, la majoria de 
les institucions també incentiven amb formularis específics la 
comunicació de suggeriments, aportacions o incidències, en algun 
cas explícitament sobre els objectes de la col·lecció. 

 
 
 
 
 
 

La pràctica totalitat de les institucions tenen presència a les 
plataformes de la Web social tot i que no s'exploten les possibilitats 
de relacionar directament l'activitat a aquestes i els catàlegs en línia. 

 
 
 
 
 
 

Les possibilitats de  reutilització de materials i informacions és molt 
desigual a causa de les condicions d'ús i la propietat de las 
mateixes, i la diversa qualitat  i característiques dels materials 
digitals disponibles. 

 
 
 
 
 

Quasi inexistència de programes de participació en línia com les 
pràctiques curatorials en línia, el crowdsourcin o el crowdfunding 
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Fig. 163. Diagrama: febleses de les col·leccions en línia 
 

 
Fig. 164. Diagrama: fortaleses de les col·leccions en línia 
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Pel que fa a les tendències de futur que detectem com a resultat de 

la nostra investigació hem d'assenyalar, primerament, com la 

digitalització i accés en línia al patrimoni cultural se'n beneficia dels 

hàbits dels usuaris quant a compartir la informació i també la 

utilització de la Xarxa de manera cada cop més generalitzada, per 

accedir a informació i també associada al lleure.  

 

 

D'altra banda la tipologia del patrimoni que conforma les col·leccions 

d'instruments musicals permet l'aplicació àmplia i diversa de les 

característiques específiques de l'hipertext, ja que es tracta de 

patrimoni cultural amb aspectes materials i visuals, sonor, amb 

continguts relacionats amb la construcció i la interpretació, amb 

elements del patrimoni immaterial i fins i tot, amb alguns aspectes 

del patrimoni cultural digital (d'origen) en relació a noves 

experimentacions. Es tracta d'una tipologia de patrimoni cultural que 

pot exemplificar el procés de conversió d'informació en coneixement, 

d'una manera àmplia i innovadora.  

 

 

Per últim, en aquesta reflexió sobre les oportunitats que presenten 

les col·leccions d'instruments musicals en línia, hem vist també com 

existeixen diverses possibilitats relacionades amb la dinamització 

econòmica, sense que això sigui en detriment del valor o seguretat 

dels béns culturals. 

 

 

Creiem que les tendències de futur són determinades per les 

sinergies entre aquest patrimoni cultural en línia i les tendències 

socials d'implicació participativa dels ciutadans, de comprensió de la 

realitat en el respecte i coneixement de la diversitat cultural, per les 

possibilitats de reflexió crítica davant la realitat gràcies a la diversitat 
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de fonts d'informació, per les possibilitats d'incidència en la cohesió 

social i la visibilització de grups i col·lectius, per les possibilitats de 

democratització del coneixement i la incidència en les expectatives de 

futur i l'autonomia de les persones. 

 

 

La responsabilitat i la participació ciutadanes són valors que s’han 

d’estendre transformant els espais de poder de les velles estructures 

convencionals amb espais de participació democràtica per al 

coneixement, el respecte i el progrés. Aquesta és l'oportunitat més 

gran que l’entorn digital i l’accés al patrimoni cultural ens ofereix avui 

i els reptes encara són molts.  

 

 

Aquest treball, en definitiva, ha volgut oferir un plantejament 

metodològic diferent i multidisciplinari, amb una visió on conflueixen 

els drets de les persones, els fluxos dels sistemes i estructures de 

comunicació i les metodologies i conceptes de la museologia, en el 

marc de l’Era digital. L’objectiu ha estat presentar una nova lectura 

de funcions, valors i perspectives de futur, de la documentació i les 

col·leccions en línia del patrimoni cultural, una base de coneixement 

compartit que ens aportarà eines i recursos innovadors per un 

desenvolupament creatiu de la societat del futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 465 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.165. Música als carrers de Cremona (fotografia: Torrents) 
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DDMNERL, 1992, Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a 
minories nacionals o ètniques, religioses y lingüístiques, Assemblea General 
de les Nacions Unides, disponible a: ohchr.org,  
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx> 
 
DUDH, 1948. Declaració Universal dels drets humans, disponible a: 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx> 
 
Conveni per a l'eliminació de totes las formes de la discriminació racial, 
Assemblea General de les Nacions Unide,s 1965, disponible a: 
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx> 
 
PDCP, 1966. Pacte de drets civils i polítics, Assemblea General de les 
Nacions Unides. Disponible a: 
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>  
 
Conferencia Intergubernamental sobre les Polítiques Culturals a Europa. 
UNESCO. Helsinki,19-28/junio/1972, disponible a: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000014/001486SB.pdf> 
 
PTDESC, 1966. Pacte internacional de Drets Econèmics, Socials i Culturals, 
Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 2200 A (XXI), de 16 de 
desembre, disponible a: 
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx> 
 
Protocol facultatiu al Pacte internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 
A/RES/63/117, de 10 de desembre de 2008, disponible a: 
<http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/2008-
ProtocoloFacultativoPactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm> 
 
Convención para la eliminación de la discriminación de la mujer, Asamblea 
General de las Naciones Unidas 1979 
 
Protocol facultatiu del Conveni sobre l'eliminació de totes las formes de 
discriminació contra les dones. Disponible a: 
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx> 
 
CDN, 1989, Conveni sobre els drets dels nens, Assemblea General de les 
Nacions Unides, disponible a: ohchr.org 
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> 
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6. LLOCS WEB CONSULTATS  
 
BAM portal zi Biblioteken, Archiven, disponible a: bam-portal.de, 
<http://www.bam-portal.de>  
 
Bate Collection. University of Oxford, disponible a: bate.ox.ac.uk,  
<http://www.bate.ox.ac.uk> 
 
BOE. Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado, disponible a: boe.es 
<http://www.boe.es> 
 
Carmentis-Catalogue en ligne du musée des MRAH, disponible a: 
<carmentis.kmkg-mrah.be ,  disponible a http://carmentis.kmkg-
mrah.be/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&modu
leFunction=highlight&lang=fr> 
 
CIMCIM-Musical Instruments, disponible a:  icom.museum 
<http://icom.museum/the-committees/international-
committees/international-committee/international-committee-for-museums-
and-collections-of-musical-instruments/> 
 
CER.ES. Red Digital de Colecciones de Museos de España, disponible a: 
ceres.mcu.es 
<http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true> 
 
Cornucopia.Discovering UK Collections, disponible a: conucopia.org.uk , 
<http://www.cornucopia.org.uk> 
 
Diccionari de les tecnologies de so i de la música, disponible a termcat.cat, 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/161/> 
 
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
“Diccionari de les tecnologies del so i de la música”, disponible a upf.edu, 
<http://www.upf.edu/dtic/actualitat/diccionari.html#.Vh5CLbRMg3H> 
 
ECHO, 2015, disponible a: echo.mpiwg-berlin.mpg.de,  http://echo.mpiwg-
<berlin.mpg.de/home/project/future> 
 
ESMUC, disponible a: esmuc.cat, <http://www.esmuc.cat> 
 
Ethnologisches Museum. Staatliche Museen zü Berlin, disponible a: 
smb.museum, <http://www.smb.museum/museen-und-
einrichtungen/ethnologisches-museum/home.html> 
 
Eur-lex, disponible a:  
<http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/culture.html?root_default=SUM
_1_CODED=10> 
 
Comisión europea. Disponible a: ec.europa.eu 
<http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/index_es.htm> 
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Europa. Funcionamiento de la UE. Instituciones y organismos. Disponible a: 
europa.eu <http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_es.htm> 
 
Europa. Legislación y publicaciones de la UE. EUR-lex.Síntesis de la 
legislación de la UE. Cultura. 
Disponible a: eurlex.europa.eu 
<http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/culture.html?root_default=SUM
_1_CODED%3D10&locale=es> 
 
European Institute, European University Institute. Academy of European 
Law, disponible a: eui.eu 
<http://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/UnitedKingdom.a
spx> 
 
Europeana. Multilingual online collection of millions of digitized items from 
European museums, libraries, archives and multi-media collections. 
Disponible a: europeana.eu 
<http://www.europeana.eu/portal/> 
 
FICDC. Federación Internacional de las Coaliciones para la Diversidad 
Cultural, disponible a: ficdc.org 
<http://www.ficdc.org/?lang=es> 
 
Fundación Joaquín Díaz, disponible a: funjdiaz.net, disponible a: 
<http://funjdiaz.net> 
 
Fundación La Fontana, disponible a: fundaciónlafontana.org, 
<http://fundacionlafontana.org> 
 
Galleria dell’Academia Dipartimento degli Strumenti Musicali: Collezione del 
Conservatorio Luigi Cherubini. Catalogo on line, cherubini-
opac.polomuseale.firenze.it, disponible a: 
<http://cherubini-opac.polomuseale.firenze.it/dsmfi-web/indice.html> 
 
GEFAM, disponible a: gefam.ch, <http://www.gefam.ch/fr/inventaire/> 
 
Germanisches National Museum Musikinstrumente, gnm.de,  disponible  a: 
<http://www.gnm.de/sammlungen/sammlungen-a-z/musikinstrumente/> 
 
Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, disponible a: 
<mfm.uni-leipzig.de http://mfm.uni-leipzig.de/dt/index.php> 
 
Horniman Museum & Gardens, Musical Instruments Collection, disponible a: 
horniman.ac.uk, <http://www.horniman.ac.uk/collections/musical-
instruments> 
 
HISPANA, disponible a : 
<http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/pres
entacion> 
 
ICOM. The International Council fo Museums, disponible a:icom.museum 
<http://icom.museum> 
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Idigital, disponible a: idigital.cat, <www.idigital.cat> 
 
Instrumenta. Asociación Española para el Estudio de los instrmentos 
musicales y sus colecciones. Disponible a: 
<http://www.instrumenta.info/inicio.html> 
 
Instrumentos Musicales en los Museos de Ureña. Museo Virtual. Disponible 
a: funjdiaz.net, <http://www.funjdiaz.net/museo/> 
 
Inventar.Inventory of Musical Instruments in the Public and Private 
Collections os Switzerland. GEFAM, gefam.ch, disponible a: 
<http://www.gefam.ch/en/inventar_en/> 
 
ISO 21127, 2014, disponible a: iso.org 
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=57832> 
 
Joconde. Portail des collections des musées de France, disponible a: 
culture.gouv.fr 
<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm> 
 
Legifrance. Le Service Public de la Diffusion du Droit, disponible a: 
legifrance.gouv.fr 
<http://www.legifrance.gouv.fr> 
 
Médiathèque. Instruments de musique.  
Disponible a: mediatheque.cite-musique.fr, <http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/default-
instruments.htm> 
 
MIM. Musée des instruments de musique, disponible a: mim.be 
<http://www.mim.be/fr> 
 
MIMO musical instrument museums online, disponible a: mimo-
international.com, <http://www.mimo-international.com/MIMO/> 
 
Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises (Mirecourt), disponible a: 
musee-lutherie-mirecourt.fr, <http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr> 
 
Musée de la musique (en línia), disponible a: philharmoniedeparis.fr,  
<http://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-expositions/musee-de-la-
musique> 
 
Musée des instruments de musique, disponible a: mim.be 
<http://www.mim.be/fr> 
 
Musée du Quai Branly, disponible a: quaibranly.fr, 
<http://www.quaibranly.fr> 
 
Museid-Italia. Musei digitali, disponible a: culturaitalia.it  
<http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/index_museid.jsp?language=i
t> 
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Museo da Musica Portuguesa, disponible a: mmp.cm-cascais.pt  
<http://mmp.cm-cascais.pt/museumusica/mmp/> 
 
Museo degli Strumenti Musicali. Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
disponible a: santacecilia.it,  
<http://www.santacecilia.it/auditorium/museo_degli_strumenti.html> 
 
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, disponible a: 
museomusicabologna.it 
<http://www.museomusicabologna.it/information_eng.htm> 
 
Muséu de la Gaita. Archivu de la Música Tradicional. Red Municipal de 
Museos , disponible a:museos.gijon.es,  
<https://museos.gijon.es/page/9865-museo-de-la-gaita-archivo-de-la-
musica-tradicional> 
 
Museu de la Música, Col·leccions, disponible 
a:colleccio.museumusica.bcn.cat, 
<http://colleccio.museumusica.bcn.cat/eMuseumPlus?service=ExternalInter
face&lang=ca> 
 
Museus en línia, disponible a: museusenlinia.gencat.cat, 
<http://museusenlinia.gencat.cat> 
 
MÚSIC.Musée des instruments Ceret, disponible a: music-ceret.com,  
<http://www.music-ceret.com> 
 
Musical Instrument Museums Edinburgh, disponible a: ed.ac.uk 
<http://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-
gallery/museums-and-galleries/musical-instrument-museums> 
 
Naciones Unidas. Colección de tratados. disponible a: 
<http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml> 
 
National Museum of Ireland. Musical Instruments, disponible a: museum.ie 
<http://www.museum.ie/en/collection/musical-instruments.aspx> 
 
National Museums Scotland (lloc web) Search our collections, disponible a: 
nms.ac.uk,  <http://www.nms.ac.uk/explore/search-our-collections/> 
 
OCLC , oclc.org,  
disponible a: <https://www.oclc.org/en-europe/home.html> 
 
Parc d’instruments ESMUC-Escola Superior de Música de Catalunya, 
disponible a: esmuc.cat,   
<http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments> 
 
Polo museale fiorentino catalogazione, disponible a: 
<http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/> 
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Philharmonie de Paris. Musée de la Musique, disponible a: 
philharmoniedeparis.fr 
<http://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-expositions/musee-de-la-
musique> 
 
Portail de la musique contemporaire.  Disponible a: 
musiquecontemporaine.fr, 
<http://www.musiquecontemporaine.fr/en/about> 
 
RCSMN.Real Conservatorio Superior de Madrid, Museo. Disponible a: 
<rcsmm.eu http://www.rcsmm.eu/museo/?m=9> 
 
Red Digital de Colecciones de Museos de España , disponible a: 
<ceres.mcu.es  http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true> 
 
Researh Center for Music Iconography, disponible a: rcmi.gc.cuny.edu. 
<http://rcmi.gc.cuny.edu> 
 
RidIM Répertoire International d’Iconographie Musicale , disponible a: 
db.ridim.org, <http://db.ridim.org> 
 
Royal College of Music, disponible a:rcm.ac.uk, <http://www.rcm.ac.uk> 
 
Scenkonstmuseet-swedish museum of performing arts, disponible a: 
musikverket.se, <http://musikverket.se/scenkonstmuseet/> 
 
Staatliches Institut für Musikforschung. Disponible a: sim.spk-berlin.de, 
<http://www.sim.spk-berlin.de/en/> 
 
Staatliche Museen au Berlin. Disponible a: <smb-digital.de> 
 
Technical Drawings of Musical Instruments in Public Collections of the 
World, homepages.es.ac.uk, disponible a: 
<http://homepages.ed.ac.uk/am/iwd.html> 
 
TERMCAT WEB, disponible a: llengua.gencat.cat 
<http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/El-TERMCAT-publica-el-
Vocabulari-illustrat-dinstruments-musicals> 
 
TERMCAT-Diccionari de les tecnologies del so i de la música. 
Disponible a: termcat.cat, 
<http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/161/> 
 
The American Musical Instument Society, disponible a: amis.org 
http://www.amis.org 
 
The ARChive of Contemporary Music, disponible a: arcmusic.org  
<http://arcmusic.org> 
 
The J. Paul Getty Museum, disponible a: getty.edu 
<http://www.getty.edu/museum/> 
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The Nydahl Collection, disponible a: nydahlcoll.se, 
<http://www.nydahlcoll.se> 
 
Tribunal Constitucional de España, disponible a: tribunalconstitucional.es 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSe
ntencias.aspx> 
 
UNESCO. United Nations Educational, Scientífic and Cultural Organization, 
disponible a: en.unesco.org, <http://en.unesco.org> 
 
Unión Europea. Tratados de la UE, disponible a: <http://europa.eu/eu-
law/decision-making/treaties/index_es.htm> 
 
Victoria & Albert Museum. Musical Instruments Collection, disponible a: 
vam.ac.uk,  
<http://www.vam.ac.uk/page/m/musical-instruments/> 
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 (elaboració pròpia) 
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(elaboració pròpia) 
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(elaboració pròpia) 
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(elaboració pròpia) 
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Informacions sobre l'objecte, accessibles en línia. (elaboració pròpia) 
 
D'acord amb els següents indicadors: 
- Nom de l'objecte 
- Ident.tècnic /nº inventari 
- Descripció 
- Propietat 
- Ubicació 
- Possibilitat d'accés a l'objecte 
- Historial 
- Nivell de protecció 
- Legislació aplicable 
  
 
 

 
 
Qualitat de la documentació del bé cultural. (elaboració pròpia) 
 
D'acord amb els següents indicadors: 
- nº de camps descriptius 
- Identificació de l'objecte 
- Identificació de l'ús 
- La informació permet la reconstrucció 
- Imatge/s estàtica 
- Recursos audiovisuals 
- Reconstrucció 3D 
- Contextualització del bé al registre 
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Informacions en  línia sobre la gestió de l'objecte o la col·lecció. (elaboració pròpia) 
 
D'acord amb els següents indicadors: 
- Notícies periòdiques 
- Informacions diverses que afectin l'objecte o la col·lecció 
- Informació sobre els drets de propietat 
- Eines per al seguiment de la gestió de l'objecte 
- Informació sobre programes o projectes que afectin les col·leccions 
- Informacions sobre valors i deontologia de la institució 
 
 
 
 
 

 
 
Eines que s'ofereixen per a la participació de l'usuari. (elaboració pròpia) 
 
D'acord amb els següents indicadors: 
- e-mail o formulari de contacte 
- Accés a plataformes de la Web social 
- Informació dels mecanismes de participació en la institució 
- Eines per a comunicar suggeriments, queixes o incidències 
- Possibilitat d'incorporar textos 
- Possibilitat d'incorporar imatges 
- Possibilitat d'incorporar audiovisuals 
- Altre participació 
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Compliment de la normativa i les finalitats en matèria de documentació. (elaboració pròpia) 
 
D'acord amb els següents indicadors: 
- Compleix la normativa vigent 
- Compleix les recomanacions tècniques actuals 
- Identifica els drets de propietat intel·lectual 
- Delimita les finalitats del catàleg 
- Es compleixen les finalitats del catàleg 
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Musée d'Instruments de Musique, de Brussel·les 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    B.B.mim  MITJANA  
        55,5%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  B.B.mim  MITJANA 
    80%   72,5% 
 
Informació de la gestió:  B.B.mim  MITJANA 
    66,6%   57% 
 
Eines de participació:  B.B.mim  MITJANA 
    75%   46,25% 
  
Finalitats i normativa:  B.B.mim  MITJANA 
    100%   83,3%  
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Musée de la Musique, de París 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    F.P.cm   MITJANA  
        44,4%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  F.P.cm   MITJANA 
    65%   72,5% 
 
Informació de la gestió   F.P.cm   MITJANA 
    83,3%   57% 
 
Eines de participació  F.P.cm   MITJANA 
    62,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  F.P.cm   MITJANA 
    80%   83,3%  
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Musée de la lutherie et l'archèterie françaises, de Mirecourt 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    F.MIR.ml  MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  F.MIR.ml  MITJANA 
    65%   72,5% 
 
Informació de la gestió   F.MIR.ml  MITJANA 
    50%   57% 
 
Eines de participació  F.MIR.ml  MITJANA 
    25%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  F.MIR.ml  MITJANA 
    100%   83,3%  
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MúSIC, Musée des instruments, de Céret 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
Informacions en línia:    F.CE.mi   MITJANA  
        44,4%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  F.CE.mi   MITJANA 
    60%   72,5% 
 
Informació de la gestió   F.CE.mi   MITJANA 
    33,3%   57% 
 
Eines de participació  F.CE.mi   MITJANA 
    37,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  F.CE.mi   MITJANA 
    100%   83,3%  
 
 
 
 
 
 
 
 



 525 

Musical Instrument Museums Edinburgh 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacions en línia:    GB.E.u   MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  GB.E.u   MITJANA 
    85%   72,5% 
 
Informació de la gestió   GB.E.u   MITJANA 
    83,3%   57% 
 
Eines de participació  GB.E.u   MITJANA 
    62,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  GB.E.u   MITJANA 
    100%   83,3%  
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Victoria and Albert Museum - Musical Instrument Collection 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    GB.L.v   MITJANA  
        66,6%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  GB.L.v   MITJANA 
    85%   72,5% 
 
Informació de la gestió   GB.L.v   MITJANA 
    83,3%   57% 
 
Eines de participació  GB.L.v   MITJANA 
    75%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  GB.L.v   MITJANA 
    100%   83,3%  
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Horniman Museum and Gardens, de Londres 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    GB.L.hm  MITJANA  
        44,4%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  GB.L.hm  MITJANA 
    90%   72,5% 
 
Informació de la gestió   GB.L.hm  MITJANA 
    66,6%   57% 
 
Eines de participació  GB.L.hm  MITJANA 
    62,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  GB.L.hm  MITJANA 
    100%   83,3%  
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National Museum of Ireland 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    IRL.D.nm  MITJANA  
        66,6%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  IRL.D.nm  MITJANA 
    50%   72,5% 
 
Informació de la gestió   IRL.D.nm  MITJANA 
    66,6%   57% 
 
Eines de participació  IRL.D.nm  MITJANA 
    25%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  IRL.D.nm  MITJANA 
    40%   83,3%  
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Museo Internazionale e biblioteca della musica de Bologna 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 
 

 
 
Informacions en línia:    I.B.c   MITJANA  
        66,6%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  I.B.c   MITJANA 
    90%   72,5% 
 
Informació de la gestió   I.B.c   MITJANA 
    33,3%   57% 
 
Eines de participació  I.B.c   MITJANA 
    62,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  I.B.c   MITJANA 
    80%   83,3%  
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Museo degli Strumenti Musicali - Galleria dell'Accademia, de Florència 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacions en línia:    I.F.ga   MITJANA  
        44,4%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  I.F.ga   MITJANA 
    55%   72,5% 
 
Informació de la gestió   I.F.ga   MITJANA 
    33,3%   57% 
 
Eines de participació  I.F.ga   MITJANA 
    25%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  I.F.ga   MITJANA 
    80%   83,3%  
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Museo degli Strimenti Musicali della'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, de Roma 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
Informacions en línia:    I.R.an   MITJANA  
        66,6%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  I.R.an   MITJANA 
    75%   72,5% 
 
Informació de la gestió   I.R.an   MITJANA 
    66,6%   57% 
 
Eines de participació  I.R.an   MITJANA 
    25%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  I.R.an   MITJANA 
    100%   83,3%  
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Germanisches Nationalmuseum, de Nuremberg 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    D.N.gnm  MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  D.N.gnm  MITJANA 
    55%   72,5% 
 
Informació de la gestió   D.N.gnm  MITJANA 
    83,3%   57% 
 
Eines de participació  D.N.gnm  MITJANA 
    62,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  D.N.gnm  MITJANA 
    80%   83,3%  
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Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    D.LE.u   MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  D.LE.u   MITJANA 
    85%   72,5% 
 
Informació de la gestió   D.LE.u   MITJANA 
    33%   57% 
 
Eines de participació  D.LE.u   MITJANA 
    25%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  D.LE.u   MITJANA 
    80%   83,3%  
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Staatliches Museen zu Berlin 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacions en línia:    D.B.em/im  MITJANA  
        22,2%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  D.B.em/im  MITJANA 
    60%   72,5% 
 
Informació de la gestió   D.B.em/im  MITJANA 
    83,3%   57% 
 
Eines de participació  D.B.em/im  MITJANA 
    62,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  D.B.em/im  MITJANA 
    100%   83,3%  
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Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
Informacions en línia:    E.M.c   MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  E.M.c   MITJANA 
    85%   72,5% 
 
Informació de la gestió   E.M.c   MITJANA 
    16,6%   57% 
 
Eines de participació  E.M.c   MITJANA 
    25%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  E.M.c   MITJANA 
    60%   83,3%  
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Fundació la Fontana, Barcelona 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacions en línia:    FF   MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  FF   MITJANA 
    80%   72,5% 
 
Informació de la gestió   FF   MITJANA 
    50%   57% 
 
Eines de participació  FF   MITJANA 
    50%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  FF   MITJANA 
    60%   83,3%  
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Fundación Joaquín Díaz, Ureña 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacions en línia:    E.M.jd   MITJANA  
        33,3%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  E.M.jd   MITJANA 
    65%   72,5% 
 
Informació de la gestió   E.M.jd   MITJANA 
    16,6%   57% 
 
Eines de participació  E.M.jd   MITJANA 
    37,5%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  E.M.jd   MITJANA 
    40%   83,3%  
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Museu de la Música, Barcelona 
Comparativa dels valors de la col·lecció amb la mitjana dels casos (elaboració pròpia) 
 
 

 
 
 
 
Informacions en línia:    E.B.mi   MITJANA  
        44,4%   44,4    
 
Qualitat de la informació:  E.B.mi   MITJANA 
    75%   72,5% 
 
Informació de la gestió   E.B.mi   MITJANA 
    83,3%   57% 
 
Eines de participació  E.B.mi   MITJANA 
    50%   46,25% 
  
Finalitats i normativa  E.B.mi   MITJANA 
    100%   83,3%  
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*ENUMERATE	  DATA	  PLATFORM,	  disponible	  a:	  <enumerate.eu/en/statistics>	  
 
 
 
ENUMERATE STATISTICS 
 
Processos de digitalització a les institucions europees de patrimoni cultural  
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*ENUMERATE	  DATA	  PLATFORM,	  disponible	  a:	  <enumerate.eu/en/statistics>	  
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*ENUMERATE	  DATA	  PLATFORM,	  disponible	  a:	  <enumerate.eu/en/statistics>	  
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*ENUMERATE	  DATA	  PLATFORM,	  disponible	  a:	  <enumerate.eu/en/statistics>	  
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*European	  Comission.	  13.	  Europe	  in	  a	  changing	  world-‐inclusive,	  innovative	  and	  reflective	  Societies.	  

Call	  -‐	  Reflectives	  Societies:	  Cultural	  Heritage	  and	  European	  Identitites	  
disponible	  a:	   http://ec.europa.eu/digitalagenda/events/cf/ict2013/document.cfm?doc_id=26653                              . /                             	  
	  
 
 

 



 544 

*European	  Comission.	  13.	  Europe	  in	  a	  changing	  world-‐inclusive,	  innovative	  and	  reflective	  Societies.	  
Call	  -‐	  Reflectives	  Societies:	  Cultural	  Heritage	  and	  European	  Identitites	  

disponible	  a:	   http://ec.europa.eu/digitalagenda/events/cf/ict2013/document.cfm?doc_id=26653                              . /                             	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*	  Parlamento	  Europeo.	  Comissión	  de	  Cultura	  y	  Eduación.	  Informe	  24	  de	  junio	  de	  2015	  
"Hacia	  un	  enfoque	  integrado	  del	  patrimonio	  cultural	  europeo"	  

disponible	  a:	  < http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-‐
//EP//TEXT+REPORT+A8-‐2015-‐0207+0+DOC+XML+V0//ES>	  
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*Pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  2014.	  443.	  Patrimoni	  cultural.	  
Disponible	  a:	  www15.gencat.net,	  	  <http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/MP_7575.pdf	  >	  
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*Pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  2014.	  443.	  Patrimoni	  cultural.	  
Disponible	  a:	  www15.gencat.net,	  	  <http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/MP_7575.pdf	  >	  
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*Pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  2014.	  443.	  Patrimoni	  cultural.	  

Disponible	  a:	  www15.gencat.net,	  	  <http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/MP_7575.pdf	  >	  
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*Pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  2014.	  443.	  Patrimoni	  cultural.	  
Disponible	  a:	  www15.gencat.net,	  	  <http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/MP_7575.pdf	  >	  
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*Pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  2014.	  443.	  Patrimoni	  cultural.	  
Disponible	  a:	  www15.gencat.net,	  	  <http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/MP_7575.pdf	  >	  
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*Pressupostos	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  2014.	  443.	  Patrimoni	  cultural.	  
Disponible	  a:	  www15.gencat.net,	  	  <http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/MP_7575.pdf	  >	  
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*ICOM-‐CIDOC,	  Principles	  of	  Museum	  Docuementation.	  Disponible	  a:	  

<http://network.icom.museum/cidoc/working-‐groups/documentation-‐standards/principles-‐of-‐
museum-‐documentation/>	  

	  
1.	  Statement	  of	  principles	  of	  museum	  documentation	  	  
1.1.	  Preamble	  	  
This	  statement	  of	  principles	  has	  been	  produced	  by	  the	  Documentation	  Committee	  of	   the	  
International	   Council	   of	   Museums	   (ICOM-‐CIDOC),	   as	   a	   guide	   for	   museums	   when	  
developing	   their	   documentation	   and	   collections	   management	   policies.	   It	   is	   compatible	  
with	  the	  standards	  in	  the	  ICOM	  Code	  of	  Ethics	  for	  Museums,	  2006.	  	  

Museum	  documentation	  is	  concerned	  with	  the	  development	  and	  use	  of	  information	  about	  
the	   objects	   within	   a	   museum	   collection	   and	   the	   procedures	   which	   support	   the	  
management	  of	   the	   collection.	  This	   information	   should	  be	   recorded	   in	  written	  or	  digital	  
form	   in	   a	  museum	  documentation	   system	   and	   should	   be	   accessible	   to	   staff,	   researchers	  
and	  the	  public.	  	  

With	  effective	  documentation,	  a	  museum	  should	  be	  able	  to	  facilitate:	  	  

  -‐	  	  	  collection	  policies;	  	  	  
	  	  	   	   -‐	  	  	  collection	  care	  and	  accountability;	  	  	  
	   	   -‐	  	  	  collection	  access,	  interpretation	  and	  use;	  	  	  
	   	   -‐	  	  	  collection	  research.   
 
1.2. The principles   
1.2.1. Policy   
1.	   As	   part	   of	   its	   overall	   collections	   policy,	   the	   museum	   shouldadopt	   a	   documentation	  
policy	   which	   demonstrates its organisational commitment to documentation. The 
documentation policy should define its documentation procedures and standards, the 
provision of documentation staff and systems, and the documentation services which it 
provides to users.   
f) The	  documentation	  policy	  should	  conform	  to	  the	  ICOM	  Code	  of	  Ethics	  for	  Museums	  and	  
take	   account	   of	   any	   national	   or	   subject-‐specific	   codes	   adopted	   by	   the	  museum	   and	   the	  
museum's	  collections	  policy	  (ICOM	  Code	  of	  Ethics,	  2.1	  and	  2.20).	  If	  the	  collection	  is	  poorly	  
documented,	  the	  policy	  should	  incorporate	  a	  plan	  to	  rectify	  the	  problems.	  	  

���1.2.2.	  Staffing	  and	  systems	  	  
	  2.	   The	   museum	   must	   employ	   or	   have	   access	   to	   staff	   with	   appropriate	   expertise	   in	  
documentation	   procedures,	   standards and systems (Code 1.14 and 8.11). In a small 
museum, this principle may be fulfilled by a curator with appropriate training, while in 
a large museum there may be one or more documentation specialists working in 
partnership with curators, conservators and information systems specialists (Code 1.15). 
  
 
3.	  The	  museum	  must	  implement	  a	  documentation	  system	  which	  maintains	  the	  information	  
about	   the	   objects	   and	   supports	   practical	   collections	   management	   procedures,	   such	   as	  
accessioning,	   loans	  management	  and	  object	   location	  and	  movement	   control	   (Code	  2.20).	  
Some	   parts	   of	   the	   system	  may	   	  	   be	   paper-‐based,	   such	   as	   registers	   and	   object	   files,	   and	  
others	   should	   be	   computer-‐based,	   such	   as	   the	   primary	   catalogue	   records	   and	   search	  
facilities.	  	  

ICOM	  CIDOC	  Statement	  of	  principles	  of	  museum	  documentation	   
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*ICOM-‐CIDOC,	  Principles	  of	  Museum	  Docuementation.	  Disponible	  a:	  
<http://network.icom.museum/cidoc/working-‐groups/documentation-‐standards/principles-‐of-‐

museum-‐documentation/>	  
1.2.3.	  Standards	  	  
4.	  The	  documentation	  system	  and	  the	  information	  it	  holds	  should	  conform	  to	  appropriate	  
standards	  developed	  by	  national	  and	  international	  organisations,	  while	  taking	  account	  of	  
local	   needs	   (Code	   2.20).	   The	   documentation	   chapter	   in	   the	   ICOM	   guide	   to	   Running	   a	  
Museum:	   a	   Practical	   Handbook	   has	   a	   com-‐parison	   of	   a	   number	   of	   these	   standards,	  
including	  the	  CIDOC	  Conceptual	  Reference	  Model	  (CRM),	  the	  CIDOC	  Guidelines,	  the	  AFRICOM	  
Handbook	  and	  SPECTRUM.	  The	  LIDO	  standard	  should	  be	  taken	  into	  account	  when	  planning	  
the	  contribution	  of	  data	  to,	  and	  interchange	  with,	  other	  systems.	  	  
 
1.2.4.	  Information	  access	  and	  user	  needs	  	  
5.	   The	  museum	   should	   evaluate	   the	   needs of its users and where appropriate provide 
services tailored to different categories of user, such as researchers, teachers and 
students, learners and the general public. These services should include a research area 
where visitors can consult paper records and files, together with manual or online search 
facilities giving access to catalogue records, images, contextual information and other 
resources. The museum should consider widening access by providing information 
about its collections to central metadata registries such as Europeana (Code 2.20, 3.2 
and 8.4).  
 
6.	  The	  search	  facilities	  should	  enable	  staff	  and	  users	  to	  find	  relevant	  information	  about	  the	  
collection	  and	  individual	  objects,	  by	  searching	  for	  criteria	  such	  as	  object	  name,	  title,	  object	  
type	  or	  classification,	  material,	   collection	  place,	  producer,	  production	  date	  or	  period	  and	  
object	  number	  (Code	  2.20	  and	  3.2).	  	  

7.	  The	  system	  must	  enable	  the	  museum	  to	  restrict	  access	  to	  confidential	  information	  and	  
details	   affected	   by	   copyright	   constraints,	   while	   respecting	   Freedom	   of	   Information	  
legislation.	   The	   restricted	   information	  may	   include	   details	   such	   as	   identifying	  marks	   or	  
defects,	   valuations,	   storage	   locations	   and	   the	   exact	   find	   spots	   of	   natural	   history	   or	  
archaeology	  objects	  (Code	  2.20,	  2.22,	  3.2	  and	  8.6).	  	  

1.2.5.	  Information	  and	  procedures	  	  
8.	  The	  documentation	  must	  include	  evidence	  of	  the	  basis	  on	  which	  each	  object	  came	  into	  
the	   museum.	   In	   the	   case	   of	   an	   object	   that	   has	   been	   permanently	   acquired,	   the	  
documentation	  must	  define	  the	  acquisition	  method,	  date,	  source	  and	  any	  conditions.	  The	  
museum	  must	   be	   satisfied	   that	   the	   source	   has	   valid	   title	   to	   the	   object	   and	   confirm	   the	  
provenance	  of	  the	  object	  (Code	  2.2-‐2.4).	  In	  the	  case	  of	  an	  object	  that	  has	  been	  temporarily	  
brought	   into	   the	   museum,	   the	   documentation	   must	   establish	   why	   it	   was	   accepted,	   the	  
date,	  source,	  the	  anticipated	  return	  date	  and	  whether	  it	  has	  been	  returned.	  	  
 
9.	  The	  museum	  must	  record	  information	  about	  the	  provenance	  of	  an	  acquired	  object	  from	  
its	   discovery	   or	   creation	   to	   the	   present,	   including	   -‐	  where	   appropriate	   -‐	   its	   production,	  
collection,	  ownership	  and	  contextual	  details	  about	   its	  use	  (Code	  2.3).	  The	  documentation	  
should	  cite	  the	  source	  of	  this	  information.	  Source	  material	  held	  by	  the	  museum	  (including	  
documentary	   photographs)	   should	   be	   considered	   to	   be	   an	   integral	   part	   of	   the	  
documentation	  system.	  Such	  materials	   should	  be	  managed	   to	  archival	   standards.	  Details	  
obtained	  from	  an	  external	  source,	  such	  as	  the	  previous	  owner	  or	  a	  researcher,	  should	  be	  
verified	  by	  the	  museum.	  	  
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It	   is	  particularly	   important	   to	  obtain	   information	  about	  an	  object's	  use	  and	  history	   from	  
the	  donor	  or	  vendor	  as	  a	  routine	  part	  of	  the	  acquisition	  process.	  	  

10.	  Each	  object	  must	  be	  assigned	  a	  unique	  number	  or	  identifier,	  which	  should	  be	  recorded	  
within	   the	   documentation	   system.	   The	   object	   should	   be	   marked	   or	   labelled	   with	   the	  
number.	  The	  location	  of	  the	  object	  should	  be	  recorded	  within	  the	  documentation	  system,	  
irrespective	  of	  whether	  the	  object	  is	  in	  its	  normal	  location	  or	  has	  been	  moved	  to	  another	  
location,	  such	  as	  a	  conservation	  laboratory.	  	  

11.	  In	  the	  event	  of	  the	  loss	  or	  theft	  of	  an	  object,	  the	  museum	  should	  be	  able	  to	  provide	  law	  
enforcement	   agencies	   with	   information	   and	   images	   that	   can	   be	   used	   to	   help	   with	   its	  
recovery,	   such	   as	   its	   unique	   number,	   production	   date	   or	   period,	   maker,	   materials,	  
measurements,	   physical	   condition	   and	   distinguishing	   features.	   The	   Object	   ID	   standard	  
provides	  guidelines	  on	  the	  concepts	  that	  are	  appropriate	  for	  this	  purpose.	  	  

12.	   The	   documentation	  must	   include	   information	   about	   any	   intellectual	   property	   rights	  
concerning	  the	  object.	  In	  order	  to	  respect	  these	  rights,	  the	  museum	  should	  document	  the	  
owners	  of	   any	   associated	   intellectual	  property	   rights,	   and	  monitor	   any	   transfer	  of	   these	  
rights.	  	  

13.	   The	   system	   should	   incorporate	   the	   results	   of	   research	   and	  other	  published	  material	  
about	  the	  object	  or	  references	  to	  such	  information,	  such	  as	  exhibition	  catalogue	  entries.	  If	  
the	  object	  is	  cited	  in	  published	  material,	  the	  author	  should	  refer	  to	  the	  unique	  number	  of	  
the	  object.	  	  

14.	  If	  the	  existing	  collection	  is	  inadequately	  documented,	  the	  museum	  should	  implement	  a	  
programme	   to	   upgrade	   the	   documentation	   by	   an	   agreed	   deadline.	   The	   sources	   for	   this	  
information	  may	  include	  a	  physical	  stocktaking	  and	  a	  review	  of	  any	  original	  registers	  and	  
files.	  	  

The	  first	  priority	  should	  be	  to	  establish	  a	  baseline	  inventory	  of	  the	  collection,	  with	  primary	  
information	   about	   each	   object,	   such	   as	   unique	   number,	   location,	   object	   name	   and	  
condition.	  If	  objects	  are	  found	  without	  a	  number	  and	  the	  old	  number	  cannot	  be	  traced	  in	  
the	   original	   documentation,	   they	   may	   need	   to	   be	   assigned	   a	   new	   number	   during	   this	  
process.	  	  

15.	  In	  addition	  to	  details	  about	  individual	  objects,	  the	  museum	  should	  develop	  information	  
about	   themes	  and	  subjects	  of	  relevance	  to	   the	  collection.	   It	  should	  develop	  details	  about	  
the	   people,	   organisations	   and	   cultures	   associated	   with	   the	   collection,	   such	   as	   donors,	  
collectors,	   producers,	   and	   previous	   owners	   and	   users.	   If	   appropriate,	   it	   should	   also	  
develop	  information	  about	  archaeological	  and	  natural	  history	  sites	  and	  their	  surrounding	  
environments	  and	  archaeological	  processes	  (Code	  3.3).	  	  

16.	   The	   system	   should	   provide	   facilities	   which	   enable	   the	   collection	   information	   to	   be	  
incorporated	   in	   resources	   such	   as	   education	   and	   interpretation	   material	   and	   online	  
exhibitions	  and	  learning	  resources.	  	  
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17.	   The	   documentation	   system	   should	   provide	   procedural	   support	   for	   collections	  
management,	  such	  as	  the	  steps	  to	  be	  followed	  and	  decisions	  to	  be	  taken	  when	  lending	  an	  
object	  to	  another	  institution.	  	  

18.	   The	   system	   should	   incorporate	   information	   about	   each	   significant	   collections	  
management	  activity	  affecting	  an	  object,	   such	  as	   conservation	   (Code	  2.24),	  photography,	  
loans-‐out	  and	  its	  use	  in	  exhibitions	  and	  displays.	  	  

19.	  If	  an	  object	  is	  deaccessioned,	  its	  documentation	  should	  be	  retained	  by	  the	  museum.	  If	  
the	   object	   is	   transferred	   to	   another	   museum,	   a	   copy	   of	   the	   documentation	   should	   be	  
passed	  to	  that	  museum.	  Details	  of	  the	  basis	  on	  which	  an	  object	  was	  deaccessioned	  and	  the	  
formal	  approval	  of	  this	  action	  must	  be	  added	  to	  the	  documentation	  about	  the	  object	  (Code	  
2.12-‐2.17).	  	  

1.2.6.	  Security,	  sustainability	  and	  preservation	  	  
20.	  The	  system	  must	  include	  provisions	  for	  the	  security,	  sustainability	  and	  the	  long-‐term	  
preservation	   of	   information,	   such	   as	   storing	   registers	   in	   a	   fire-‐proof	   safe,	   storing	   paper	  
files	  in	  an	  environmentally	  controlled	  archive,	  backing-‐up	  and	  restricting	  access	  to	  digital	  
information	  and	  ensuring	  that	  digital	  information	  is	  transferred	  from	  superseded	  systems	  
and	  file	  formats	  into	  current	  systems	  (Code	  1.6	  and	  2.20-‐2.22).	  	  
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The Bonn Declaration on World Heritage  

On the occasion of its 39th session in Bonn/Germany We, the members of the World 
Heritage Committee,  

1. Emphasizing the need in the year of the 70th anniversary to revive the core values 
and principles forged by UNESCO since 1945 
 
2. Reaffirming that culture and education for justice, liberty and peace are indispensable 
to human dignity and the duty of all states,   
 
3. Growingly concerned about the physical damages inflicted or occurred in prominent 
world heritage and other cultural sites in areas exposed to armed conflict and natural 
disasters and also alarmed by the looting and illicit trafficking of cultural properties and 
assets in those areas,   
 
4. Conscious of our responsibility to safeguard World Heritage sites valued for their 
natural beauty, uniqueness and universality against, overexploitation, natural disasters, 
civilian unrest and/or armed conflicts,   
 
5. Recalling UNESCO’s seven culture conventions designed to complement and 
reinforce each other to safeguard and nurture human culture and creativity in all its 
forms,   
 
6. Recalling that intentional attacks against buildings dedicated to religion, education, 
art, science or charitable purposes and historic monuments may amount to war crimes;   
 
7. Bearing in mind the 2003 UNESCO Declaration concerning Intentional Destruction 
of Cultural Heritage and UNESCO Executive Board Decision 196EX/29 of 21 April 
2015 on UNESCO’s role and responsibilities in protecting culture in conflict areas as a 
humanitarian concern and safety issue;   
 
8. Taking note of:  
 

- the Declaration of the Organization of the Islamic Cooperation (OIC) Group at 
UNESCO on Safeguarding of Iraqi, Syrian and Libyan Cultural Heritage 
supporting the aforementioned Executive Board Decision 196EX/29;   
 
- the Cairo Declaration by the Ministerial Conference of Middle East and 
Northern African States of 14 May 2015;   
 
- the European Parliament Resolution of 30 April 2015 on the destruction of 
cultural sites perpetrated by ISIL/Daesh (2015/2649(RSP);   
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- Resolution 3.MSP 9 of the 3rd Meeting of States Parties to the UNESCO 1970 
Convention (18-20 May 2015) following the report on the actions undertaken by 
the Secretariat to fight against illicit trafficking of cultural property in emergency 
situations;   
 

9. Keeping in mind all relevant treaties, conventions, legal instruments and declarations, 
including the ones to strengthen emergency assistance in the field of natural disasters,   
 
10. Recalling United Nations Security Council resolutions: including Resolution 1483 
(2003), Resolution 2199 (2015) on threats to international peace and security caused by 
terrorist acts,   
 
11. Also recalling United Nations General Assembly resolutions 69/281 on Saving the 
Cultural Heritage of Iraq adopted on 28 May 2015 and 69/280 on Strengthening 
Emergency Relief, Rehabilitation and Reconstruction in Response to the Devastating 
Effects of the Earthquake in Nepal adopted on 15 May 2015, as well as other 
resolutions strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect 
cultural properties,   
 
12. Deeply shocked by repeated attacks, destructions and violence perpetrated by 
ISIL/Daesh and other extremist groups, aimed at destroying cultural diversity through 
deliberate targeting of individuals and communities on the basis of cultural, ethnic or 
religious background, as well as places of worship, memory and learning,   
 
13. Also alarmed by the increasing number of threats to cultural heritage through illegal 
excavations, organized looting and trafficking of cultural objects, which seriously 
undermine irreplaceable cultural treasures, among them UNESCO World Heritage sites 
in Afghanistan, Iraq, Libya, Mali, Syria and Yemen,   
 
14. Calling attention to the enduring problems at natural world heritage sites in the 
Central African Republic, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of Congo and Niger, 
which are likely to continue long after the end of hostilities,   
 
15. Greatly concerned by the enormous damage caused to Nepal’s cultural and natural 
heritage by the earthquake in 2015 , and also remembering still continuing effects of the 
devastation caused by the earthquake in Haiti in 2010;   
 
16. Convinced that UNESCO’s culture Conventions provide the proper framework for 
national measures and international cooperation in protecting culture and heritage 
against all threats and challenges;   
 

***   
 
17. Condemn the barbaric assaults, violence and crimes committed in recent times by 
the so called Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) also known as Daesh  
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against the cultural heritage of Iraq, including the World Heritage site at Hatra, which 
recalls mindless destructions in Bamiyan, Timbuktu and elsewhere;   
 
18. Deplore the exposure of and use of cultural heritage sites in military operations by 
the parties to various conflicts, including as shelter to protect combatants, to keep 
hostage local indigenous communities and by indiscriminate use of weapons and 
explosives, which resulted in widespread destruction of Aleppo, Crac de Chevaliers, 
Bosra and other significant sites;   
19. Express deep concern about the World Heritage site of Palmyra, which also has 
been exposed to threat of destruction because of armed conflict;   
 
20. Express utmost concern about the continuing hostilities in Yemen, which inflict 
damage to cultural sites and properties especially in the ancient city of Marib, the World 
Heritage Site of the Old City of Sana’a and the city of Aden;  

21. Denounce the destruction and looting of cultural objects used as a tactic of war and 
as a source to fund terrorism;   

22. Call upon all parties to armed conflicts to refrain from military use or targeting of 
cultural and natural heritage sites and monuments that constitute flagrant violation of 
international law and to comply with their obligations under international treaties such 
as the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict and its 1999 Protocol as well as relevant rules of customary 
international law, to refrain from any act of aggression against heritage sites;   

23. Recommend that the Security Council analyzes the possibility of introducing a 
specific dimension of heritage protection in the mandates of peacekeeping missions 
where appropriate; delivering for instance complementary training modules focusing on 
the protection of cultural property both tangible and intangible, during and in the 
aftermath of armed conflicts; raising awareness of culture as a critical resource for the 
stability, social cohesion and reconstruction of societies affected by war;  

24. Regret that Nepal’s cultural and natural heritage which is inseparable part of world 
heritage suffered severe damage and losses during recent earthquakes and invite all 
States Parties to vigorously continue implementing Resolution 69/280 on Strengthening 
Emergency Relief, Rehabilitation and Reconstruction in Response to the Devastating 
Effects of the Earthquake in Nepal adopted on 15 May 2015;  

25. Remind States Parties to the World Heritage Convention of their obligation to 
safeguard cultural and natural heritage of Outstanding Universal Value at the national 
and international level and the growing need to raise sufficient funds to help UNESCO 
fulfill its mandate, and towards that end appeal them to fulfill their obligations in 
preserving natural and cultural heritage by responding more quickly and substantially to 
emergency situations, taking into consideration the requirements of bilateral or 
multilateral programs and forms of cooperation as well as the recently established 
UNESCO Heritage Emergency Fund; 
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26. Encourage States that have not yet ratified the World Heritage Convention and other 
cultural international legal instruments to do so;  

27. Call upon States Parties to evaluate their implementation of pertinent legally 
binding and other instruments and to strengthen their national legislation and practice 
for the protection of cultural and natural heritage, also by introducing more effective 
measures to combat illicit trafficking and illegal trade of cultural properties;   

28. Call upon States Parties and other interested parties, to strengthen their 
intergovernmental and law-enforcement cooperation on the protection and preservation 
of cultural heritage, as well as to reinforce active participation of all interested third 
parties - especially those active in the fields of art and culture - in measures to combat 
all forms and aspects of trafficking in cultural properties;  

29. Welcome UNESCO’s #Unite4Heritage campaign for countering the propaganda of 
hatred and addressing professional communities and individuals, in particular the young 
people, as well as the launching by the Director-General of UNESCO of a Global 
Coalition for the protection of culture aimed at rallying the international community and 
actors from the cultural, humanitarian, security and other relevant sectors around an 
agreed agenda for action for the protection of culture and the promotion of cultural 
pluralism; 

30. Request UNESCO to enhance its international leadership in the operationalization 
and coordination of a comprehensive response to the protection of heritage in the event 
of armed conflict or natural disaster in agreement with the International Inter- Agency 
Humanitarian Coordination System;   

31. Invite all States Parties to UNESCO Culture Conventions to join forces and share 
their expertise under the leadership of UNESCO, and to coordinate their bilateral and 
international emergency relief projects for achieving the maximum possible benefit;   

32. Commit ourselves to promote the objectives of this declaration in order to 
strengthen the international protection of cultural and natural heritage and to actively 
contribute to the Global Coalition launched by the Director-General of UNESCO, 
recognizing that building peace tomorrow requires defending our common heritage of 
diversity and tolerance today.   
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