Exposicions
Indicador/s de seguiment
Durant l’any 2019 s’han incorporat els criteris ambientals de la
Instrucció d’exposicions en els plecs de contractació dels serveis de
producció d’exposicions i en la gestió interna de diferents
equipaments culturals de l’ICUB.
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha apostat per introduir criteris ambientals en
la planificació, la gestió i el seguiment de les seves actuacions i equipaments; per
sistematitzar la seva implementació va aprovar la Instrucció Tècnica per l’aplicació de
criteris ambientals en exposicions l’any 2017. Els criteris es refereixen a diferents àmbits,
com són el disseny, la producció, el transport, muntatge i desmuntatge; criteris ambientals
pels productes i materials utilitzats; elements d’il·luminació, de comunicació, serveis de
neteja, d’àpats i contractació d’esdeveniments.
Per la varietat d’aspectes l’ICUB aposta per la incorporació directa d’aquells aspectes
ambientals més rellevants en cada cas, sigui en el funcionament intern de cada espai o
sigui a través de la contractació.
L’Arxiu Històric aplica els criteris internament en la fase de disseny, apostant pel
aprofitament dels recursos existents: No es va plantejar la construcció de cap element
estructural nou que modifiqués la configuració de la sala. Es van reutilitzar les vitrines
existents d'altres, adaptant la seva disposició en l'espai al guió expositiu.
Addicionalment estableix criteris ambientals per als materials de les exposicions
(polipropilè), i criteris de recollida selectiva de materials.
L’Arxiu Fotogràfic fa constar en els informes d'obertura d'expedients de despesa de la
producció d'exposicions: "En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de
contractació pública sostenible: el material de desmuntatge es recicla per a posteriors
exposicions sempre que sigui possible". Tot el material de les exposicions -els marcs- es
reutilitzen i les còpies exposades, si són d'impressió a tinta, es conserven als dipòsits ben
embalades per si es demana una itinerància. Tot es recicla.
Als plecs de contractació del Museu del Disseny, el Born Centre de Cultura i Memòria,
el Castell de Montjuïc i el MUHBA es fa constar l’acompliment dels requeriments
continguts a la instrucció. Al Museu Frederic Marès l’any 2019 no van fer processos de
contractació, però igualment van fer arribar la instrucció als proveïdors pel seu acompliment.
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Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant
El Born
Centre de
Cultura i
Memòria

Contracte/s
Producció dels
elements físics i
instal·lacions,
muntatge, desmuntatge
i manteniment de
l'exposició temporal
"Josep Renau"

Criteris ambientals
Compliment de la Instrucció Tècnica
d’Exposicions
Criteris de bona gestió de residus del
desmuntatge de l’exposició
Fusta de gestió forestal sostenible; criteris
ambientals per a pintures i acabats
Eficiència energètica de la il·luminació

Reptes i objectius pel 2020
▪ Millorar el seguiment definint accions que permetin identificar les principals exposicions
contractades i la incorporació de criteris ambientals en les especificacions
Més informació:
- Apartat sobre exposicions del web del Programa A+S
- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en exposicions
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