
 
 

Sobre la itinerància 
 
La línia de cooperació amb els museus que integren la Xarxa de Museus Locals que l’Oficina 
de Patrimoni Cultural treballa a través del programa d’exposicions itinerants s’ha vist reforçada 
per part dels museus que han exhibit INTIMITATS. La roba interior dels segle XIX AL XX en 
tant que han complementat la seva estada en les seves seus amb una important programació 
d’activitats amb els objectius de dinamitzar, completar i ampliar els continguts de l’exposició.  
 
Tot aquest valor afegit que significa el disseny i conceptualització d’aquestes activitats de 
caràcter complementari també ha permès que els públics interessats hagin tingut l’oportunitat 
d’aprofundir i reflexionar en tot un seguit de temes i aspectes que sota el títol d’ INTIMITATS. 
La roba interior dels segle XIX AL XX estaven presents i es tractaven en aquesta exposició 
dedicada a la història de la roba interior dels segles XIX i XX, com són: 
 

• Història i dona 

• Història i moralitat 

• Història i economia 

• Història i societat 

• Història i estètica  
 
Entre les activitats complementaries destacar la programació de les visites guiades i 
comentades presents a tots els museus per on a itinerat l’exposició realitzades per la Núria 
Sadurni, comissaria de l’exposició i Margarida Abras, directora del Museu de Badalona en tant 
que han contribuït a desvetllar els aspectes i temes que acabem d’esmentar al visitant. 
 
També relacionar tot un altre conjunt d’activitats, aquestes d’ideació i conceptualització i 
producció d’alguns dels museus a on s’ha exposat com són:  
 

• La producció de roba interior 
Conferència a càrrec de la Dra. Sílvia Ventosa, conservadora del Tèxtil i Moda del 
Museu del Disseny de Barcelona 

 

• Publicitat i embolcalls de la roba interior 
Conferència a càrrec de Cisco Farràs, promotor de les botigues-museu de Salàs de 
Pallars 

 

• Inventant roba interior 
Taller 

 

• Despulla’t 
Visita dramatitzada/ballada 
 

• Publicitat i embolcalls de roba interior 
Conferència a càrrec de Sisco Farràs, amb la col·laboració del Departament d’Igualtat 

 

• Picardies 
Visita teatralitzada a càrrec de Vanessita la del Tigre i Fanny De Sousa  

 

• Calcetes i calçotets abans i ara 
Taller de roba interior  

 

• Tiranies i rebeldies: l’ideari de la bellesa en la construcció de la identitat femenina 
Conferència i taller a càrrec de Laura Poch i Riquer i Maria de la Rosa  
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Itinerància 

 

Calendari 
Municipi Inauguració Cloenda 

Badalona 26/02/2015 14/06/2015 

Mataró 20/06/2015 11/10/2015 

Granollers 16/10/2015 10/01/2016 

Martorell 21/01/2016 28/02/2016 

Cornellà  06/03/2016 01/05/2016 

Santa Coloma de Gramenet 12/05/2016 02/07/2016 

Igualada 08/07/2016 25/09/2016 

Calella 22/10/2016 08/01/2017 

Cerdanyola del Vallés 13/01/2017 05/03/2017 

Cardedeu 18/05/2017 11/09/2017 

Mollet 21/09/2017 03/12/2017 

 

Costos L’aportació econòmica de l’Oficina de Patrimoni Cultural ha estat: 
Producció 41.155,67 € 

Itinerància 20.032,76 € 

TOTAL 61.188,43 € 

 
Visitants 

Municipi Visitants 

Badalona 3.252 

Mataró 1.551 

Granollers 1.777 

Martorell 485 

Cornellà 863 

Santa Coloma de Gramenet 737 

Igualada 787 

Calella 647 

Cerdanyola del Vallés 708 

Cardedeu 739 

Mollet 1.299 

Total 12.845 
 

Dies i hores d’obertura 
Municipi Dies  Hores 

Badalona 93 295 

Mataró 62 174 

Granollers 75 234 

Martorell 24 48 

Cornellà 19 76 

Santa Coloma de Gramenet 34 118 

Igualada 42 208 

Calella 64 256 

Cerdanyola del Vallés 31 133 

Cardedeu 73 472 

Mollet 55 171 

Total 572 2.185 
 
 


