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L'afectació de la COVID en un 
escenari com és el Picasso des del 
punt de vista de la seguretat quina 
ha estat la dificultat més rellevant 
per dur a terme la seva tasca? 

 

En l'àmbit del personal de seguretat, 
durant el confinament total, el fet de 
haver de prescindir de la major part 
dels components del servei diari; van 
passar a ser 3 components només 
de dia dels 10 que habitualment hi 
havia. Això va afectar molt a la moral 
i, sobretot, a l'economia d'aquest 
col·lectiu que ja de per se no va gaire 
sobrat. 
D'altra banda, l'escenari post 
confinament anomenat "de la nova 
realitat" que ha provocat que no hi 
hagi visites al museu (s'han perdut el 
95% dels visitants), Ha fet que 
l'economia del museu es ressentis, 
afectant els serveis externs en forma 
de retallades de personal. La 
dificultat més gran ha estat, 
aconseguir mantenir la plantilla de 
VS que teníem, tot i haver hagut de 
rescindir el contracte d'auxiliars de 
suport. 

 
La proporció entre la disminució 
de visitants i activitats dins del 
museu, quina ha estat? 
 

La disminució de visitant és del 95% 
i les activitats s'han vist reduïdes 
proporcionalment: 
 

- Les activitats presencials han 
disminuït fins a gairebé 
desaparèixer, la majoria s'han 
cancel·lat. 
- Les que s'han pogut realitzar, s'han 
fet amb limitacions d'aforament que 
redueixen en públic 
considerablement, d'un 50 al 90%. 
- El públic respon força bé a les 
activitats presencials, amb 
ocupacions de l'aforament d'un 80 al 
95%. 
- El museu està treballant en una 
política d'activitats online, de 
moment les que hem fet tenen un 
resultat satisfactori: no gaire gent a 

l'esdeveniment (entre 15 i 25 
persones) però molts visionats a 
posteriori (entre 200 i 300). Al 
BARCELONA DIBUIXA, els vídeos dels 
talleristes han estat vistos més de 
14.000 vegades. 
 
Quin sistema de prevenció estan 
utilitzant davant d'un possible 
contagi del personal de seguretat? 
 

- Ventilació diària dels llocs de treball 
- Obligatorietat de l'ús de l'ascensor 
de manera individual. 
- Separació d'un mínim d'1,50 m 
entre taules. 
- Ús obligatori de mascareta en el cas 
que no es pugui mantenir la distància 
de seguretat. 
- Office operatiu únicament per poder 
preparar els aliments, no es pot dinar 
allà, exceptuant serveis 24 h. 
- Intensificació de la neteja diària 
- Col·locació de gel hidroalcohòlic a 
diferents llocs del museu i de líquid 
desinfectant al costat de les 
fotocopiadores. 
- Senyalització especial COVID19 a 
totes les àrees (prioritat de pas, ús de 
mascareta, portes obertes, ús de 
l'ascensor de manera individual, 
tècnica del rentat de mans...). 

 
Han hagut de canviar les mesures 
organitzatives del Departament de 
Seguretat? 
 

Efectivament i a conseqüència de la 
pèrdua dels auxiliars de suport. 
Vàrem perdre cinc persones que 
donaven suport a les tasques de 
seguretat i s'ha hagut de reinventar 
el servei de la manera més eficient 
possible, algunes tasques les han 
assumit departaments diferents i 
d'altres s'han perdut de moment. 
 
En quant el que fa el trasllat de 
les col·leccions d'art a altres 
institucions ha comportat algun 
canvi pel que fa a la prevenció i 
la seguretat? 
 

Els canvis que hi ha hagut respecte 
a la situació anterior a la pandèmia, 
han estat els següents: 
 

- Sol·licitud de la declaració 
responsable al personal de les 
empreses d'embalatge i transport 
- No fem quarantena de les caixes, 
però hem deixat de treballar a 
l'espai habitual (reserva) i ho fem a 
restauració que té ventilació. 
- En funció del tipus d'obres en 
préstec no sempre s'envia correu i 
s'opta per donar la confiança a la 
institució organitzadora de 
l'exposició. 

Val a dir, que des del mes de març, 
no hi ha hagut gaire moviment 
d'obres. 

 
S'ha creat alguna comissió mixta 
de prevenció i seguretat pel tema 
específic? 
 

Donat que actualment no tenim 
representació sindical a la 
Fundació, no s'ha creat la comissió 
mixta. No obstant això, el sindicat 
que havia estat majoritari les 
darreres eleccions, ha estat 
informat sobre el pla de 
contingències de la Fundació 
davant la Covid-19. 
 
Els mitjans tècnics de seguretat 
han estat afectats per noves 
mesures, és a dir el sistema de 
climatització per exemple 
important per la ventilació dels 
espais? 
 

Les sales d'exposició de la 
Fundació disposen d'uns sistemes 
de climatització per zones amb 
tractament d'aire i aportació 
exterior que funciona 24 h controlat 
per un programa informàtic que 
manté unes consignes de 
temperatura i humitat necessàries 
per preservar les obres d'art que 
s'exposen. Hi ha unes zones del 
Palau Aguilar (sala neoclàssic i hall 



de sortida) reforçades amb 5 
fancoils. 

Respecte a la prevenció de la 
legionel·losi durant tot el confinament 
i la represa el personal de 
manteniment ha obert diàriament tots 
els punts finals de consum d'aigua, 
ha continuat amb les tasques 
preventives necessàries, mantenint 
la circulació de l'aigua i la purga dels 
punts finals de la xarxa d'aigua 
calenta i freda. Un cop reactivada 
l'activitat es realitzarà un tractament 
de neteja i desinfecció de ACS i 
aigua sanitària, així com control 
analític de legionel·la. 

 
Quines són les restriccions més 
rellevants que destacaria? 
 

Les que més ens han afectat són les 
relatives a la mobilitat de les persones 
i sobretot la dels turistes, principal font 
d'ingressos de la Fundació. El 
tancament dels offices per ordre de 
l'ajuntament també ha complicat el 
normal desenvolupament dels torns 
del personal, obligant a partir torns que 
abans eren de 10 o 12 hores a un de 
matins i un altre de tardes, amb el 
perjudici econòmic que comporta tant 
pel personal com pel museu.  
La prohibició d'accés de grups al 
museu i l'eliminació de la major part de 
les activitats i actes, tant inauguracions 

com altres actes del servei d'activitats. 
La distància de seguretat, l'ús de la 
mascareta obligatòria, el nou 
recorregut de les visites per a garantir 
la seguretat dels visitants, l'ús 
obligatori dels hidrogels, les catifes 
desinfectants i resta d'obligacions i 
restriccions són el que menys 
preocupa. 
 
Els protocols d'actuació han estat 
modificats o s'han creat de nous? 
 

Sí han estat modificats, i s'han creat 
diversos plans de contingències en 
funció de l'evolució de la pandèmia. 
S'han realitzat diverses reunions per 
establir protocols comuns amb les 
empreses externes i s'han posat en 
comú les diferents actuacions i 
mesures a prendre per part de les 
empreses externes. També s'han 
establert protocols de seguretat amb 
les persones que venien a fer feines 
puntuals al museu. 
 
Creu que han tingut una campanya 
de comunicació efectiva de cara els 
usuaris en vers a la seguretat? 
 

D'acord amb la normativa sanitària 
del PROCICAT hem reduït 
l'aforament més d'un 30 % donat que 
el museu està ubicat en diferents 
palaus medievals, algunes sales són 

de petites dimensions. La informació 
referent a la seguretat sanitària està 
publicada al web del Museu. 

http://www.bcn.cat/museupicasso
/ca/visita/faqs-tot-el-que-
necessiteu-saber-per-tornar-al-
museu.html 
 
Durant els mesos de juny a setembre 
s'han fet recordatoris a les diverses 
xarxes socials del museu de les 
noves mesures sanitàries i a l'espai 
físic del Museu, hem instal·lat la 
normativa sanitària que inclou 
distància social, obligatorietat d'ús de 
mascareta, rentat de mans amb 
hidrogel i recorregut únic 
unidireccional a les taquilles del 
museu i a l'entrada. Aquesta 
normativa és present també durant el 
recorregut amb pictogrames a 
l'entrada de les sales, on es recorda 
l'aforament màxim, i a les diferents 
torretes amb hidrogel que hem 
instal·lat. 
 
A les xarxes socials i sota el lema de 
"Cuidem al Museu i cuidem de Tu" 
hem fet una campanya per a 
incentivar el retorn del visitant des de  
la reobertura el 12 de juny i per 
recordar les mesures sanitàries 
establertes. 
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