CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I
REQUERIMENTS DE SALA PER A
L’EXPOSICIÓ ITINERANT “OSSOS. UN
VIATGE A L’ÈPOCA MEDIEVAL DE LA MÀ DE
L’ANTROPOLOGIA FÍSICA”

PRESENTACIÓ
L’exposició “Ossos: un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física” s’ha presentat
en el MAC‐Barcelona, en el marc de la festivitat de tots Sants, per a descobrir el que amaguen les
restes humanes, mitjançant l’antropologia física i la paleopatologia.
La mostra ens apropa a les condicions de vida de les poblacions catalanes entre els segles VIII i XV
a través de l’estudi de les restes d'esquelets localitzades en jaciments arqueològics bàsicament de
la Catalunya Central.
A través dels objectes exposats s’explica com vivien i morien els nostres avantpassats de l’edat
mitjana i s’aprofundeix en diferents aspectes de la seva vida a partir de la utilització de diverses
tècniques de l’antropologia física –la ciència que estudia les restes òssies– i la paleopatologia –la
ciència que estudia les malalties que van patir persones o animals del passat.
Una part important dels monuments i necròpolis presentades en aquesta mostra varen ser
estudiades en col∙laboració per membres del laboratori de paleopatologia i paleoantropologia del
Museu d’Arqueologia de Catalunya i foren excavats pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL) de la Diputació de Barcelona i per altres centres d’investigació i empreses.
La mostra és una coproducció del MAC i la Diputació de Barcelona.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Requeriments de l’espai expositiu
 Espai expositiu: 150 m2 de superfície aprox.
 Magatzem per a embalatges: 5 m2.
 Accessos: 200 cm alçada mínima i 80 cm amplada mínima.
 S’ha de proporcionar la sala totalment neta abans del muntatge.
 Il∙luminació de sala.
Plafons
L’exposició consta de
2 plafons, mides 220 x 110 cm, que simulen la porta d’entrada d’una església
16 plafons de 210 x 100 cm
Descripció de les vitrines
L’exposició consta de
18 vitrines de vidre de 40 x 40 cm. (2 d’elles es posen a disposició dels museus perquè
complementin l’exposició amb objectes del seu fons).
1 vitrina de vidre de 204 x 120 x 40 cm.
1 vitrina de vidre de 60 x 60 cm.
Cartel∙les
Les cartel∙les adaptades a la mida de la vitrina estan impreses digitalment sobre fórex
unitats de 3mm. Hi ha un únic peu per vitrina del conjunt de les peces. Es subministren les
carteles en versió estàndard, és a dir, amb la versió dels objectes originals que viatjaran
durant tota la itinerància.
Objectes
En itinerància 50 originals.

Necessitats de conservació i seguretat
 Els objectes no es podran exposar mai a la llum directa del sol, ni a una intensitat de llum que
superi els 250 luxs (Nota: sota criteri del conservador).
 S’intentarà mantenir els objectes a una temperatura entre 18 i 22º C (amb una tolerància de
+/‐ 3º) i a una humitat relativa per sota el 40% (amb una tolerància de +/‐ 1%). (Nota: sota criteri
del conservador).
 Neteja del mobiliari: Totes les urnes són de vidre, per tant, serà necessari l’ús de productes
especialitzats. La resta de superfícies es netejaran en sec.
 El local on s’instal∙la l’exposició ha de tenir unes condicions de seguretat suficients contra
robatori i vandalisme. En cas de qualsevol contratemps o desperfecte, el sol∙licitant ho ha de
notificar immediatament a la coordinadora de la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de
Catalunya per tal que pugui iniciar els tràmits de resolució del problema.

Adaptació als espais expositius
Cada espai facilitarà al dissenyador un plànol de sala, en planta i alçat, per poder fer la distribució
de l’exposició previ a la instal∙lació de la mateixa. En aquest plànol s’assenyalaran els accessos i
trànsit del públic.
La distribució de cada exposició haurà de ser aprovada pel personal facultatiu del Museu
corresponent, i per tècnics del MAC.

Durada del muntatge i desmuntatge
Està previst una durada de 4 dies pel muntatge de l’exposició.
Personal responsable del Museu que acull l’exposició estarà present tant en la instal∙lació de les
peces originals com en el seu desmuntatge i embalatge en caixes de norma Europa i verificaran el
seu estat de conservació, anotant qualsevol incidència en uns fulls de control.

Transport
El conjunt de l’exposició es cubica en un camió tancat de dimensions aproximades 450x 235 x (h)
220 cm. i capacitat de càrrega aprox. de 1500 kg.

Condicions de préstec
L’exposició “Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física” està disponible
a partir de setembre de 2017. El préstec de l’exposició té un cost de 900 € (IVA inclòs), i el
transport, muntatge i desmuntatge de 2.026,75 € (IVA inclòs).

Inclou els següents conceptes:
 La museografia de l’exposició i objectes.
 La imatge gràfica.
 El manteniment dels elements que conformen l’exposició.
 L’assegurança dels materials.
 Transport.
 Muntatge i desmuntatge.
Conceptes que van a càrrec del Museu que aculli l’exposició:
 Adaptació i edició del material de comunicació.
Per conèixer la incidència de l’exposició en la població on s’exhibeix, cada Museu ha de comunicar
el nombre de visitants rebuts i en el cas que s’elabori un recull de premsa, n’ha de fer arribar una
còpia al Museu d’Arqueologia de Catalunya.
En el cas que el Museu sol∙licitant editi material promocional o de comunicació, ha de fer constar
en aquests els logotips –que li proporcionarà el Museu d’Arqueologia de Catalunya‐ de les entitats
organitzadores de l’exposició. Així com si es fan activitats, notes o anuncis de premsa, ràdio o

televisió, s’ha de fer constar que l’exposició està cedida pel Museu d’Arqueologia de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.
Contacte
Anna M. Garrido
Coordinadora de l’Arqueoxarxa
Tel. 93 423 21 49 / agarridof@gencat.cat
Imatges de l’exposició al MAC‐Barcelona

