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En un mon hiperconectat i hiperglobalitzat, en el qual les consciències i les 
esperances es forgen a la xarxa, en un món complex i en ràpida 
transformació que s’enfronta a grans reptes que concerneixen a tota la 
humanitat, creiem que les organitzacions culturals juguen un paper 
fonamental.  
Poden acompanyar al públic en aquest canvis, preparar i estructurar les 

ments, ésser el gresol de societats més àgils davant els canvis que porta la 
tecnologia digital i ésser els catalitzadors de societats més creatives y més 
involucrades en el seu propi futur.  
Per tant, al 2022, la MuseumWeek estarà centrada en el tema "cultura, 

societat e innovació". 
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Es en aquest context i en aquesta ocasió que volem centrar-nos 
especialment en dos universos que mereixen i requereixen la nostra atenció: 

Institucions culturals: Quines funcions han d'ocupar ara i quin és el lloc 
de la tecnologia en aquests canvis? Quin paper té pel que fa a les 
audiències connectades? Quins usos té la realitat augmentada a l'espai 
museístic? S'han de desplegar aquests esforços al metavers? 

Creació: La tecnologia Blockchain i els NFT estan sacsejant el món de 
l'art, i en particular els artistes, els creadors de contingut i les galeries. Els 
artistes semblen haver-se lliurat de les galeries. Com han canviat els seus 
rols respectius?
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Els objectius d'aquesta novena edició de la MuseumWeek seran: 

Crear l'oportunitat perquè les organitzacions culturals abordin temes socials i 
acompanyin la percepció d'uns públics connectats, compartint continguts 
històrics, científics, artístics etc, mitjançant la tradicional campanya “7 dies, 7 
temes, 7 hashtags” 

L'oportunitat que els professionals de la cultura comparteixin al voltant del tema 
de la innovació per a la cultura i la seva pròpia raó de ser a l'era digital, a través de 
l'organització de xerrades, classes magistrals, tutorials i altres “moments digitals”.       

Temes clau: democratització de l'art i la creació, art i NFTs, metavers, realitat 
virtual, realitat augmentada i museologia, xarxes socials i mediació cultural, 
inclusió digital, escolta social i campanyes digitals culturals, accés a la cultura per a 
tothom.



7 DIES
Del 13 al 19 de JUNY de 2022

Amb el suport de la 



Aquest dia, mostra les accions especialment 
innovadores, en línia o presencials, que hagi 
desplegat la teva organització o museu per 
promoure i donar accés a la cultura, destacant 
alhora la inclusió, la diversitat i la igualtat.

Hashtags relacionats

#Innovació  #ImpacteSocial #Igualtat

#CulturaPerATothom #Diversitat #AccésALaCultura

#InnovacióMW

INNOVACIÓ I CULTURA
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#Màquines

#Tecnologia #Algoritme

#Robots #RealitatAugmentada #Metavers

#Intel.ligenciaArtificial



Aquest dia, els artistes i creadors de 
contingut s'expressaran i els museus 
seran curadors o comissaris virtuals 
creant llistes de reproducció o 
“stories” amb les produccions dels 
seus públics. 

Hashtags Relacionats 

#LesMevesCreacions

#ElMeuNFT

#CreadorsMW

#ElMeuArt

#LaMevaMusica

#LaMevaObraD’Art

CREADORS

#LesMevesCançons

#ElsMeusReels#LesMevesPintures

14 de JUNY



Més que mai, la paraula llibertat és qüestionada a les 
nostres societats, a causa dels esdeveniments històrics 
que vivim. Aquest és un tema que les galeries, 
biblioteques, arxius i museus poden explorar amb els 
seus públics.

#LlibertatMW

LLIBERTAT
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#Llibertat 

#LlibertatD’Expresió 

#Democracia #Lliure

#LlibertatD’Informació

#LlibertatD’Informació

#DiscursD’Odi

Hashtags Relacionats 



La manera com es tracta la sexualitat a Internet és 
sovint problemàtica. És hora que les organitzacions 
culturals s'ocupin d'aquest tema i exposin al públic 
continguts culturals i científics; la sexualitat no pertany 
a la indústria de la pornografia!. També és una 
oportunitat perquè els artistes i creadors publiquin 
continguts per desconstruir els estereotips a través de 
l'art.

Hashtags Relacionats

#Sexualitat

#Plaer

#SexualitatMW

#Gènere

#ElsMuseusNoSónNeutrals

SEXUALIDAD

#Amor #Sentiments
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És un problema social de primer ordre: el futur del planeta 
Terra i l'esgotament dels recursos no renovables. En aquest 
dia, demostra com la teva organització s'involucra en la lluita 
contra l'escalfament global, i comparteix continguts a les 
plataformes digitals per conscienciar sobre aquest tema. 

Hashtags Relacionats

 #Planeta

#PlanetaTerra #EscalfamentGlobal

#ElsMuseusNoSónNeutrals #Futur #ExploracióEspacial

#MediAmbientMW

#Clima

#CanviClimàtic

MEDI AMBIENT
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#DivendresPelFutur

#MuseusPelClima



A les xarxes socials apareixen sovint "frases 
motivacionals" destinades a guiar les persones a 
través de la jungla de la vida. Els museus poden 
compartir les lliçons de vida inspirades per grans 
artistes, científics i pensadors. Convida els teus 
públics a reaccionar i publicar les seves lliçons de 
vida.

Hashtags Relacionats

#Frases 

#Motivació

#LliçonsDeVidaMW

#Refranys 

#Inspiració #Aprenantatge

#FrasesMotivacionals#QualitatDeVida

LLIÇONS DE VIDA
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A l'últim dia de la MuseumWeek, 
explorarem el tema de la dansa com a 
símbol de la renovació de la vida i de 
renaixement. Convida el públic a realitzar 
sessions de dansa a la teva institució o en 
línia.

Hashtags relacionats

#Dansa  #Renaixement #DansaAlMuseu

#DansaMW

#DansaALaGalería

#DansaALaBiblioteca #Renovació #RepteDansa  #AmorALaDansa

DANSA

19 de JUNY
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