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ACTA 

IIIa reunió del Consell d’Infants del Museu Blau 

 

Data: Dimarts, 27 de gener de 2015 Hora: 9:30 h 

Lloc: Sala de reunions del Consell d’Infants del Museu Blau 

 

Assisteixen: 

 Els membres del consell  

 Lina Ubero, cap de Programes Públics del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona 

 Pere Viladot, dinamitzador del consell 

 Maria Aparicio, estudiant en pràctiques del Màster de Gestió Cultural i 

Museologia de la Universitat de Barcelona 

 Euàlia Garcia, cap de col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

 Montse Ballester com a secretària del consell.1 

 

 

 

Obre la sessió en Pere Viladot sol·licitant l’aprovació de l’acta de la reunió anterior 

establert en el punt 1 de l’ordre del dia. L’acta s’aprova sense cap modificació 

 

En Pere Viladot comenta que la Lina Ubero els explicarà quin és el protocol que 

seguiran les propostes, demandes, peticions i suggeriments realitzats pel Consell. 

També explica que l’Eulàlia Garcia va demanar venir a una reunió del Consell per 

explicar el punt 5 de l’ordre del dia i que, al final de la reunió, Catalunya Ràdio els 

farà una breu entrevista ja que els mitjans de comunicació estan molt interessats en 

la feina del Consell d’Infants del Museu Blau. Els indica que amb la documentació 

trobaran un dossier de premsa on hi ha totes les noticies que s’han publicat sobre el 

Consell. 

 

 

                                                           
1
 La sessió es gravada en vídeo per tal de poder-ne fer l’acta i l’anàlisi posterior 
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Lina Ubero explica el punt 2 de l’ordre del dia:  

- Totes les propostes aprovades es comunicaran directament a la direcció del Museu 

per tal que valorin si es poden portar a terme. 

- S’explica que malgrat que les propostes siguin molt interessants, poden ser 

complicades de portar a terme per diverses raons: per manca de pressupost 

disponible, per manca de personal, escassetat de material, etc.  

- Es comenta que l’equip directiu està format per la directora del museu; el gerent; 

la cap de de col·leccions, recerca i documentació; el director del Jardí Botànic de 

Barcelona i la cap de programes públics. 

- La ruta que seguiran les propostes serà el següent: 

 

 

 

1. El Consell d'Infants debat 
les idees i suggeriments. Es 
fan les propostes definitives 

2. La secretària del 
Consell redacta 

l'acta de la reunió i 
la fa arribar a la 

Lina Ubero  

3. Lina Ubero porta 
les propostes 
acordades a la 
reunió d'Equip 

Directiu del Museu 

4. L'Equip Directiu, 
si ho creu 

convenient, pot 
demanar un informe 
al departament del 

Museu que 
correspongui 

5. El departament 
estudia la petició i 
redacta un informe 

per Lina Ubero. 

6. Lina Ubero 
presenta a l'Equip 
Directiu l'informe 

per tal que ho 
valorin i preguin una 

decisió  

7. L'Equip Directiu 
redacta la resposta a 

les propostes i les 
trasllada al 

dinamitzador i a la 
secretària del Consell 

8. Es notifiquen les 
decisions al Consell 

d'Infants 
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L’Equip Directiu ha demanat informes de les propostes:  

- Millora de la indicació de l’ascensor del museu. El departament de comunicació 

s’encarrega de redactar l’informe. 

- Disposició de més cadires i/o bancs al museu per facilitar el descans dels 

visitants. El departament d’atenció al públic s’encarrega de fer l’informe. 

 

Es fa un petit canvi en l’ordre del dia i es comenten les informacions recollides en el 

punt 4 de l’ordre del dia: 

- Es decideix posposar la visita al Museu del Disseny, prevista pel 14 de febrer, 

ja que coincideix amb el cap de setmana de Carnaval i el dilluns és un festiu 

de lliure elecció per les dues escoles.  

- Es comenta que a la propera reunió del Consell d’Infants assistirà la directora 

del museu, l’Anna Omedes, per tal de donar resposta a les propostes de les 

quals s’ha demanat informe previ. També els comentarà l’adquisició de 

tamborets per tal de facilitar la visió a les vitrines dels nens i nenes més petits 

i, finalment, els explicarà la nova exposició temporal del museu centrada en el 

tema de la nutrició per tal de demanar-los la seva opinió. 

- Es comenta que s’intentarà realitzar una videoconferència amb els nens i 

nenes del Consejo Infantil del Parque de las Ciencias de Granada. 

- S’informa que ja tenen disponible una adreça de correu electrònic on poden 

enviar totes les idees, suggeriments i propostes que se’ls acudeixi. L’adreça és 

consell.infants@bcn.cat 

- Es comenta que a la propera reunió seria interessant que els membres del 

Consell de 6è de primària poguessin fer una valoració del l’experiència de ser 

membre del Consell d’Infants del Museu Blau. 

 

Punt 3 de l’ordre del dia: es repassa la proposta de la pantalla de benvinguda. Es 

dóna per aprovada la proposta tant a nivell de contingut com d’aspectes tècnics. Els 

membres del consell confirmen: 

- Que voldrien que la pantalla fes referència a tot el museu i no només a l’exposició 

Planeta vida.  

- Que seria interessant que hi poguessin haver altres pantalles més petites 

repartides pel museu on es plantegessin reptes 

- Que alguns d’ells s’atrevirien a sortir en el vídeo de presentació. 

 

mailto:consell.infants@bcn.cat


                             

4 
 

 

- Que es podria fer en català i subtitular en castellà, anglès i amb llenguatge de 

signes per a tal que fos accessible per tothom 

- Que buscaran quina seria la millor ubicació de la pantalla dins del vestíbul del 

museu. 

 

Punt 5 de l’ordre del dia: Eulàlia Garcia, la cap de col·leccions del Museu de 

Ciències Naturals de Barcelona els agraeix la seva tasca perquè fan possible que la 

gent que treballa en el museu tinguin una visió de l’exposició, i del museu en general, 

que sovint han perdut pel fet de treballar-hi i veure-la cada dia. 

A petició d’algunes idees i preguntes que els membres del consell es van fer durant la 

seva primera visita al museu, l’Eulàlia els explica quines són les tasques que porta a 

terme un conservador, d’on provenen les col·leccions del museu, per a què serveix 

conservar-les i per què s’estudien, què va fer que es decidís exposar-les a les vitrines 

del Museu Blau “barrejades” i agrupades per idees o conceptes com Moure’s, 

Sostenir-se, Depredadors..., per què no s’exposen els animals més grans, quina és la 

tasca del taxidermista, etc. 

 

Per acabar la reunió, Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio els fa unes breus 

preguntes sobre el Consell d’Infants per l’informatiu que emès el mateix dia i es 

comunica que la setmana del 4 al 10 de març també trobaran penjat al web de 

Catalunya Informació un reportatge sobre el Consell. 

 

Després d’1.15 hora de reunió i d’haver intercanviat idees, opinions i suggeriments, 

s’aixeca la sessió a les 11.15 h.  

 

El responsable del Consell, Pere Viladot, aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, 

estenc aquesta acta. 

 

 

 

  Montse Ballester Rovira 
La secretaria 

 


