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EL MUSEU DEL TER
DURANT EL CONFINAMENT
Memòria d’activitats i impacte digitals
Del 13 de març al 25 de maig de 2020
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El 13 de març de 2020 amb motiu del confinament per la Còvid-19 vam
tancar les portes de can Sanglas. El museu, però, no va deixar de treballar,
intensificant l’activitat en l’entorn digital. Aquesta petita memòria recull les
principals activitats públiques realitzades fins al moment de la reobertura de
portes, el 26 de maig de 2020.

visites al web

#JoAprencACasa
Vam adaptar les nostres visites, tallers i
sortides per treballar des de casa.

CLICLE DE
TEATRE “CARLES
MOLIST”

717
visites al web

4.094

CANAL DE YOUTUBE
REFORMAT I ACTUALITZAT

AVANÇAMENT DE LA
PUBLICACIÓ “MANLLEUENCS
A MAUTHAUSEN”

El "Cicle de teatre Carles
visualitzacions a
Molist", amb motiu de
YouTube
l'exposició "Manlleu, ciutat de
teatre" que estava previst presencialment, es
va traslladar al nostre canals de youtube, on
s'han pogut veure 8 filmacions d'espectacles
teatrals representats a Manlleu.

Durant el confinament s'ha reformat i
actualitzat el canal de Youtube del
museu, incorporant vídeos
d'etapes anteriors i
noves produccions
vinculades a
projectes del
visualitzacions
confinament.

CATÀLEG DE L’EXPOSICIÓ
“SARDANES A MANLLEU. UNA
HISTÒRIA DE CULTURA I LLEURE”

DOCUMENTACIÓ IMATGES DEL
FACEBOOK “SOM DE
MANLLEU”

WEB CONEIX EL RIU EN
CATALÀ, CASTELLÀ
I ANGLÈS

Vam editar i presentar la públicació en
línia del catàleg de l'exposició
"Sardanes a Malleu. Una història de
cultura i lleure", que es va poder veure
el 2019 al museu en el
marc de la celebració
dels 90 anys de
l'Agrupació Sardanista
visites al web
Manlleuenca.

He mantingut el
projecte de
documentació
col·lectiva a través
del grup de Facebook
"Som de Manlleu".

El web "Coneix el riu", que va tenir una
amplíssima difusió l'any 2019 ha estat
traduït al castellà i a
l'anglès, amb un
Usuar
is úni
gran èxit durant
cs
tot el periode del
confinament.
Se
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27.539

214
visites al web

25.453
Posts:
44
Nous
seguidors: 2.606

Impressions:

Usuaris únics

73.654
Sessions
93.550

652

visualitzacions a
YouTube

En Jordi proposa una visita a
l’espai del museu dedicat a
les dones del Tèxtil al Ter.

198.300
Tuits:
67
Clics a enllaços:
611
Retuits:
352
M’agrada:
845
Mencions:
248
Nous
seguidors: 170

Interaccions:

visites al web

DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS 2020

visita el web

27.539
Número de vídeos
pujats: 53
Número de vídeos
de nova producció: 37
Número de nous
subscriptors 289
durant el període:

509

18.081
.5
ssions 84
26.983
.230

Hem creat un altre apartat, al web on hem
compartit els CATÀLEGS I DOSSIERS de
bona part de les exposicions temporals
presentades al museu els darrers anys.

Visualitzacions:

El 5 de maig, amb motiu dels 75
anys de l'alliberament del camp
de Mauthausen vam recordar els
9 manlleuencs que hi foren
deportats amb l'avançament
de la publicació "Manlleuencs
a Mauthausen".

111.877
38.162
4.018
M’agrada:
3.877
Comentaris:
62
Posts:
31
Clics a
la web: 80

Impressions del
perfil:
Impressions de les
publicacions:
Interaccions:

www.museudelter.cat
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