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La memòria de 2007 d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

reflecteix el treball de tot l’equip del museu, dirigit fins el 2 de febrer de 2008 per 

la Sra. Marie-Claire Uberquoi. Ara bé, les activitats corresponents a un any concret, 

així com el compte de resultats econòmics, mai no són només producte del treball 

d’aquest any: la memòria dels dotze mesos que van del gener al desembre de 2007 

és, en bona mesura, la memòria d’una sèrie d’anys de feina continuada que acaba 

per donar els seus fruits. A l’equip d’Es Baluard, i a qui va ser la seva directora, 

correspon la càrrega de tot aquest treball.

Deixar constància que 2007 va ser un any de canvis en el Patronat de la Fundació 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Al renovat Patronat, 

presidit per la Molt Honorable Sra. Aina Calvo Sastre, batlessa de Palma, i a la nova 

direcció, qui subscriu aquestes línies, correspon la decisió de publicar no només la 

memòria d’activitats, sinó també, la memòria econòmica de 2007, en compliment 

del compromís de transparència que ha de tenir tot servei públic.

Així doncs, aquí tenen la memòria d’activitats i econòmica d’Es Baluard Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma corresponent a l’any 2007, editada per primera 

vegada en format digital, aprofitant l’oportunitat que ens ofereix la tecnologia de 

mostrar el nostre respecte pel medi ambient.     

Cristina Ros Salvà

Directora

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
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Àrea artística

L’Àrea artística té com a principal objectiu la 
conservació, investigació, difusió i exhibició de la 
col·lecció permanent, amb el desenvolupament d’una 
política d’exposicions temporals vinculada al fons del 
museu. 
Amb la programació d’exposicions es pretén divulgar 
l’art contemporani incidint especialment en l’àmbit de 
les Illes Balears per tal d’apropar-lo a la societat.



10  Memòria d’activitats 2007 | Àrea artística | Exposicions temporals 11  Memòria d’activitats 2007 | Àrea artística | Exposicions temporals

«Santiago Calatrava. 
Escultures, dibuixos i ceràmiques»

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma va 

presentar una gran exposició de l’arquitecte valencià Santiago 

Calatrava, una de les figures més importants de l’arquitectura 

mundial. Comissariada per Boye Llorens i Tomàs Llorens, la 

mostra tenia com a propòsit presentar Calatrava com a crea-

dor de formes, interessat en totes les disciplines relacionades 

amb les formes plàstiques. 

Segons Tomàs Llorens la proposta de l’exposició «tracta d’in-

cidir en el perfil creatiu d’un arquitecte i enginyer que és, a la 

vegada, un artista de múltiples facetes. Aquest perfil creatiu 

pren com a model l’esperit de la il·lustració, que proposava 

la pràctica de disciplines diferents per a permetre un desen-

volupament complet de l’home en tota la seva dimensió intel-

lectual i espiritual». 

 

L’exposició va ser un projecte de gran envergadura que pos-

teriorment es presentà en el Museu Scuderie del Quirinale 

de Roma. La selecció va incloure la presentació de 63 dibui-

xos, 20 escultures i 24 obres de ceràmica, totes elles inèdites 

a Espanya. Per a Es Baluard, aquesta antològica tengué una 

especial rellevància, donat que el seu objectiu fou posar de 

manifest el caràcter polifacètic de Calatrava, com a enginyer, 

arquitecte i, especialment, com a dibuixant, escultor i més 

recentment com a creador de ceràmica.

 

Les 20 escultures de marbre, bronze i acer provingueren del taller de 

l’arquitecte a Zuric. Inspirades sovint en problemes estructurals que 

les relacionen amb la seva arquitectura, les escultures de Calatrava 

suposen una exploració en el camp de la forma pura que permet 

associar-les amb la tradició constructivista del segle XX. Aquesta 

exploració s’alimenta d’una incessant activitat de dibuix. Calatrava 

és un dibuixant compulsiu que plasma les seves idees formals en 

una sèrie continua de quaderns de treball.

Els 63 quaderns seleccionats, datats entre els anys 1991 i 2006, 

es proposaren com una mostra representativa de la seva ac-

tivitat en aquest camp i, entre ells, cal esmentar la sèrie de 

dibuixos dedicats al mallorquí Fra Juníper Serra, missioner a 

Califòrnia, on l’arquitecte valencià treballà en la preparació 

del concurs per projectar la nova catedral de Los Ángeles.

Finalment, es varen seleccionar 15 obres de ceràmica, un camp 

d’activitat que Calatrava ha abordat en data relativament re-

cent. En contrast amb les connotacions futuristes de les seves 

construccions i de la seva escultura, els treballs de ceràmica, 

que Calatrava du a terme pràcticament sense ajudants, li per-

meten submergir-se dins una tradició cultural d’antiguitat im-

memorial. El muntatge d’aquesta part de l’exposició, ubicada 

a la sala Aljub del Museu, tractà de fer explícites aquelles ar-

rels atemporals de les que s’alimenta el conjunt de l’obra de 

Calatrava, i representà al mateix temps una de les principals 

novetats d’aquesta exposició, ja que totes les obres realitzades 

a Manises no s’havien exposat mai a Espanya.

L’acte inaugural coincidí amb la instal·lació a la terrassa del 

museu de l’escultura Bou, una obra monumental de bronze 

de 15 metres d’altura, realitzada específicament per a aquest 

espai, amb l’objectiu de crear una nova icona a la façana ma-

rítima de Palma. 

Santiago Calatrava

Escultures, dibuixos i ceràmiques

ISBN 978-84-934574-7-1

22 x 22 cm 

232 pàg.

Catàleg de l’exposició amb textos crítics dels 

dos comissaris, els qual acompanyen i clarifi-

quen les reproduccions de les obres exposades

Autors dels textos: Boye Llorens Peters, Tomàs 

Llorens Serra, Pere A. Serra Bauzà, Marie-Claire 

Uberquoi

Quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Comissaris: Tomàs Llorens i Boye Llorens 

Dates: 3 de febrer – 15 d’abril de 2007

Espai: Planta -1 i Aljub 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Patrocinador: Bancaja 



12/01/07 | liceus.com 18/01/07 | todoarquitectura.com 02/02/07 | Diario de Mallorca 02/02/07 | el-punto.com

02/02/07 | La Vanguardia

02/02/07 | El País

01/02/07 | Diari de Balears16/01/07 | Ultima Hora
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03/02/07 | El Mundo 05/02/07 | Elcultural.es

02/07 | El Mundo

03/07 | Architectural Digest España02/07 | Il Giornale dell’architettura

03/07 | Historia y Vida

02/07 | Avui

06/02/07 | Revista Museomanía

14  Memòria d’activitats 2007 | Àrea artística | Exposicions temporals 15  Memòria d’activitats 2007 | Àrea artística | Exposicions temporals



03/07 | Elle Deco 03/07 | Living Spain

Invierno 07 | Noticias de España
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«Un segle de paisatgisme a les Illes Balears» 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

presentà una exposició dedicada al paisatge a les Illes Balears, 

un gènere que assolí una especial rellevància des de finals del 

segle XIX fins a mitjans del segle XX. Aquesta mostra titulada 

«Un segle de paisatgisme a les Illes Balears» fou comissariada 

per l’historiador i crític d’art Francesc Miralles, l’exposició va 

reunir una cinquantena d’obres de 24 artistes internacionals, 

com Hermen Anglada-Camarasa, Santiago Rusiñol, Eliseu 

Meifrèn, Joaquim Mir, Joan O’Neille, Antoni Ribas, Pedro 

Blanes Viale, Antoni Gelabert, entre d’altres. 

Les obres seleccionades procedien principalment de col·leccions 

privades de Sud-amèrica, Catalunya i les mateixes illes.

 

Amb aquest projecte el museu oferí una visió sintètica del 

que significa la pintura de paisatge i la seva renovació al 

context artístic d’aquesta comunitat, on des de finals del segle 

XIX destacats artistes arribaren des de diferents horitzons 

per desenvolupar una part important de la seva carrera. 

Per evidenciar aquest fet, l’exposició es sustenta en una 

cinquantena d’obres que es poden incloure entre 1850-1950 

tot i que aquestes dates no siguin pas estrictes.

Un segle de paisatgisme a les Illes Balears

ISBN 978-84-934574-8-8
22 x 22 cm
288 pàg.

Catàleg de l’exposició amb textos crítics, 
reproducció de les obres en exposició, i  una 
breu biografia de cada un dels artistes
Autors dels textos: Rogelio Araújo, Francesc 
Fontbona, Guillem Frontera, Francesc Miralles, 
Charo Sanjuán, Pere A. Serra, Marie-Claire 
Uberquoi 
Quatre idiomes: català, castellà, anglès i 
alemany

Comissari: Francesc Miralles

Dates: 30 de març – 1 de juliol de 2007

Espai: Planta 0 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Patrocinador: Caja Mediterráneo (CAM – Obres Socials)
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30/03/07 | El Mundo 07/04/07 | Diari de Balears 07/06/07 | El Mundo <<El Cultural>>

07/06/07 | Mallorca Zeitung

05/07 | Historia y Vida

22/05/07 | La Vanguardia 06/07 | Spanorama

30/03/07 | Diari de Balears

01/04/07 | Ultima Hora
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28/06/07 | Atelier



«Rusiñol, la passió per Mallorca. 
Del luminisme i el simbolisme a l’estampa japonesa»

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma pre-

sentà amb la col·laboració especial de la Conselleria d’ Educació 

i Cultura del Govern de les Illes Balears la mostra «Rusiñol, la 

passió per Mallorca. Del luminisme i el simbolisme a l’estampa 

japonesa» que tancà el cicle de commemoracions organitzades 

amb motiu del 75è aniversari de la mort del gran artista català.

Pintor, escriptor, dramaturg, periodista i col·leccionista, Santiago 

Rusiñol (Barcelona 1861 – Aranjuez 1931) va ser a principis del 

segle XX una figura cabdal en el món cultural mallorquí. Va man-

tenir relacions privilegiades amb els intel·lectuals de l’illa, al temps 

que donà un suport essencial a la renovació de la pintura de pai-

satge, com a principal introductor del modernisme. Fascinat per la 

varietat i la bellesa dels paisatges mallorquins, pintà indrets inobli-

dables de Palma, Deià, Valldemossa, Bunyola, Sóller i Pollença.

L’exposició abraçà diferents períodes que fan referència a aques-

ta relació de Santiago Rusiñol amb l’illa, un primer moment, un 

espai curt, dos mesos de l’any 1893. Lògicament hi va ser repre-

sentat el període que va entre 1901 i 1907, els anys més importants 

del pintor en la seva relació amb l’illa. També es tractaren les se-

güents estades a Mallorca, períodes que l’artista anava alternant 

amb temporades a altres indrets. Són anys de passió compartida, 

però amb l’illa sempre present en el seu pensament.

En aquesta exposició ens dedicàrem a veure dos aspectes diferen-

cials de la pintura de Rusiñol a Mallorca: un és la utilització de l’es-

tampa japonesa, amb solucions molt allunyades de la manera de 

fer acadèmica, fet que queda unit a la seva voluntat de seguir les 

escoles de moda europees com foren, entre d’altres, el luminisme i 

el simbolisme, sense descuidar tractar els paral·lelismes de la seva 

obra amb la poesia i la pintura simbolista. Rusiñol no deixà tampoc 

de captar, amb mirada intel·ligent, les valentes maneres de fer pic-

tòriques com la de Mir i la de Degouve de Nuncques entre d’altres; 

un cúmul d’aspectes que comportaren que aconseguís, amb la seva 

curiositat i intel·ligència, fer una obra eminentment personal.

 

Comissariada per Isabel Coll, professora titular d’història de 

l’art a la Universitat de Barcelona, la mostra reuní un total 

de 39 obres, entre pintures, dibuixos i documentació gràfica, 

procedents de col·leccions particulars i d’institucions públi-

ques i privades com el Museu Cau Ferrat de Sitges, el Museu 

del Santuari de Lluc, la Casa Museu Benlliure, el Museo de 

Pontevedra, la Fundación Antonio Maura i la Fundació Banc 

de Sabadell, entre d’altres. La selecció de les obres permeté 

al públic retrobar-se amb alguns dels quadres més emblemà-

tics de Santiago Rusiñol pintats a Mallorca, entre els quals 

destacaren els olis Castell del Rei i Castell a hora baixa, que 

l’artista realitzà al voltant de 1902 i 1903 per decorar el menja-

dor del Gran Hotel de Palma i que actualment pertanyen a la 

col·lecció de la Fundació Banc de Sabadell.

Santiago Rusiñol, la passió per Mallorca. 
Del luminisme i el simbolisme a l’estampa 
japonesa

ISBN 978-84-934574-9-5
22 x 22 cm
180 pàg.

Catàleg de l’exposició amb un estudi de 
la comissària, Isabel Coll, sobre el tema, i 
reproducció de les obres en exposició
Autors dels textos: Rogelio Araújo, Isabel 
Coll, Francesc Fiol, Marie-Claire Uberquoi
Quatre idiomes: català, castellà, anglès i 
alemany

Comissària: Isabel Coll

Dates: 4 de maig - 17 de juny de 2007

Espai: Planta -1

Producció: Es Baluard amb la col·laboració especial de la Conselleria d’Educació 

i Cultura del Govern de les Illes Balears
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01/05/07 | Ultima Hora

06/05/07 | Ultima Hora

08/05/07 | Diari de Balears

13/05/07 | Avui

03/05/07 | Mallorca Zeitung

04/05/07 | Diari de Balears

04/05/07 | Diario de Mallorca
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«Aporia. Glòria Mas» 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

presentà durant l’estiu del 2007 la instal·lació Aporia de l’ar-

tista mallorquina Glòria Mas. Amb aquest muntatge, creat es-

pecíficament per a la sala Aljub, l’artista traslladà a l’àmbit de 

la creació plàstica algunes de les problemàtiques de la nos-

tra societat. Glòria Mas plantejà a l’espectador una reflexió 

davant la dificultat, gairebé insuperable, de resoldre alguns 

problemes inherents a la humanitat, com la violència i els 

conflictes d’interessos que provoquen les guerres i que porten 

a conductes irracionals.

 

Per «visualitzar» conceptualment aquesta preocupació, Glòria 

Mas va crear una mena de laberint, construint un bosc de llà-

grimes de vidre, damunt el qual projectà una sèrie d’imatges 

de la nostra història recent.

 

Amb la voluntat de no perdre contacte amb el món artesà de 

la seva illa natal, l’artista va utilitzar peces de vidre elaborat, 

de forma tradicional, a una fàbrica mallorquina. Material sin-

gular i poc freqüent a l’art actual, el vidre s’ha emprat, amb 

motius diversos, per creadors actuals com el català Jaume 

Plensa, el basc Javier Pérez i el francès Jean-Michel Othoniel, 

entre d’altres.

 

En el cas de Glòria Mas, el que l’interessa d’un material com 

el vidre és, fonamentalment, els efectes de transparències, 

que li permeten jugar, com en anteriors treballs, amb els re-

flexos de la llum, les ombres i la superposició de les imat-

ges projectades per configurar un entorn singular i una mica 

perturbador. Tot plegat amb Aporia Glòria Mas es proposava 

escenificar una problemàtica que ella percep des de la seva 

pròpia sensibilitat, per a traslladar-la a l’esfera d’allò públic 

i d’allò universal.

Aporia A-POR-I-A

ISBN: I978-84-935852-0-4 
22 x 22 cm
108 pàg.

Catàleg amb un text de l’artista, Glòria 
Mas, que ens introdueix les imatges de la 
instal·lació, fetes dins l’aljub per Agustí 
Torres. Ho completa un text crític sobre la 
peça 
Autors dels textos: Rogelio Araújo, Glòria 
Mas, Rosa Queralt, Pere A. Serra, Marie-Claire 
Uberquoi 
Quatre idiomes: català, castellà, anglès i 
alemany

Dates: 30 de juny - 23 de setembre de 2007

Espai: Aljub 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
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28/06/07 | Mallorca Zeitung

26/07/07 | El Mundo <<El Cultural>>

29/06/07 | Diario de Mallorca

08/07 | Bonart

07/07 | L’espira
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«Antonio Calvo Carrión» 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma pre-

sentà una exposició dedicada a l’obra del pintor d’origen anda-

lús, Antonio Calvo Carrión (La Algaba, Sevilla 1921 – Palma 1979), 

que va residir a Mallorca des de 1961 fins a la seva mort. L’expo-

sició es centrà de manera essencial en la seva pintura relaciona-

da amb «l’universalisme», teoria desenvolupada per ell mateix 

i plasmada a un manifest publicat l’any 1964. Es tracta de la part 

més experimental del seu treball, a través del qual l’artista se-

villà intentà configurar un llenguatge personal, allunyat de les 

modes i de la realitat prosaica.

 

La seva naturalesa inquieta el dugué a viure llargues temporades 

a Madrid, París i Caracas. El seu primer contacte amb Mallorca 

es remunta a l’any 1952, data en la qual guanyà el primer premi 

del III Certamen de Primavera amb el suport de l’Ajuntament de 

Palma. Seria l’inici d’una estreta relació amb l’illa, doncs l’artista 

sevillà acabaria fixant la seva residència a Palma després de tor-

nar d’Amèrica del Sud l’any 1961.

 

L’exposició reuní mig centenar d’obres, essencialment olis i 

guaixos realitzats entre 1963 i 1978, que provenen de col·leccions 

particulars.

Antonio Calvo Carrión

ISBN: 978-84-935852-1-1 
22 x 22 cm 
144 pàg.

Aquest catàleg conté les imatges de les 
obres exposades a la mostra, acompanyades 
de la reproducció del manifest universalista 
i de textos que contextualitzen l’artista 
Autors dels textos: Rogelio Araújo, Antonio 
Calvo Carrión, Pere A. Serra, Marie-Claire 
Uberquoi 
Quatre idiomes: català, castellà, anglès i 
alemany

Dates: 20 de juliol - 9 de setembre de 2007

Espai: Planta -1

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
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20/07/07 | El Mundo

20/07/07 | Diario de Mallorca

20/07/07 | Ultima Hora
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«M+M col·lecció. Passió per la fotografia»

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma pre-

sentà l’exposició de fotografia «M+M Col·lecció. Passió per la fo-

tografia», que oferí un panorama de la fotografia des de finals del 

segle XIX fins a l’actualitat. Una selecció de 190 obres que prove-

nen de la col·lecció privada de Michel i Michèle Auer, considerada 

com la col·lecció de fotografies més important de Suïssa i una de 

les més rellevants d’Europa.

Començada fa 30 anys, la col·lecció del matrimoni Auer su-

pera a l’actualitat les 150.000 fotografies, des dels primers 

daguerreotips fins els joves creadors d’ara mateix, passant 

pels grans noms de la fotografia del segle XX. En la part més 

històrica de la mostra són nombroses les imatges realitzades 

per fotògrafs de les primeres avantguardes, com el futurisme, 

el surrealisme i el moviment Dadà.

La primera part de l’exposició va tenir un caràcter eminent-

ment històric. La major part dels fotògrafs, l’obra dels quals 

s’inclogué en aquesta selecció, són per dret propi, grans noms 

de la història de la fotografia com Cartier-Bresson, Man Ray, 

Brassaï, Lewis W. Hine, Eugène Atget, André Kertész, Rodchenko 

i Moholy-Nagy, entre d’altres. Tots ells figures essencials, bé 

perquè varen saber retratar encertadament els costums i la 

societat en la que varen viure; o bé perquè foren pioners en 

la utilització de noves tècniques.

A la segona part de l’exposició es varen presentar obres de 

fotògrafs contemporanis, alguns amb una ampla trajectòria 

poc coneguda en el món de l’art i d’altres que comencen a de-

senvolupar-la. La majoria de les obres seleccionades aborden 

el tema del cos, des de diferents perspectives, com el retrat 

objectiu, fins arribar a les exploracions més introspectives.

En aquest àmbit més contemporani de l’exposició es tractava 

de mostrar l’interès del matrimoni Auer, per difondre l’obra 

de fotògrafs de qualitat, però menys reconeguts i als que do-

nen suport. En aquest apartat es varen poder veure, a més de 

creadors emergents, obres de fotògrafs actuals amb una tra-

jectòria ja consolidada, com són els casos de Rafael Navarro 

i Bernard Plossu.

Per aquesta primera exposició que Es Baluard va dedicar a 

la fotografia, es va voler presentar un projecte de caràcter in-

ternacional, que permetés oferir al públic una visió històrica 

de l’evolució de la fotografia i al mateix temps contemplàs 

alguns aspectes de la creació contemporània. La mostra fou  

organitzada en col·laboració amb la Fundació Foto Colectania 

de Barcelona i patrocinada per la Caja Mediterráneo (CAM - 

Obres Socials).

Una Pasión Suiza. Colección M+M Auer

ISBN: 978-2-904047-12-1 
19,5 x 24 cm
128 pàg.

El catàleg amb enquadernació rústica 
(coberta tova) conté les fotografies més 
contemporànies de l’exposició, quasi totes 
elles relacionades amb la representació del 
cos. Estan acompanyades de textos dels 
col·leccionistes 
Autors dels textos: Michèle Auer, Michel 
Auer, Marie-Claire Uberquoi

Tres idiomes: francès, castellà, anglès

Una Pasión Suiza. Colección M+M Auer

ISBN: 84-609-7529-0
19,5 x 26,5 cm
160 pàg. 

El catàleg amb coberta dura conté una 
selecció d’imatges de la col·lecció Auer a 
través de les quals es pot recórrer la història 
de la fotografia 
Autors dels textos: Joerg Bader, Lola Garrido, 
Mario Rotllant, Marie-Claire Uberquoi

Dos idiomes: castellà, anglès

Dates: 20 de setembre de 2007 - 6 de gener de 2008

Espai: Planta -1

Producció: Fundació Foto Colectania

Coordinació: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i 

Fundació Foto Colectania de Barcelona.

Patrocini: Caja Mediterráneo (CAM – Obres Socials)



09/09/07 | Diario de Mallorca

04/10/07 | El Mundo <<El Cultural>>

05/10/07 | LaNetro.com

10/07 | Descubrir el Arte

08/10/07 | ABC.es

23/12/07 | La Tribuna de Guadalajara

10/09/07 | Museomanía

29/09/07 | L’Espira
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«Mallorcan Landscapes. The Es Baluard Museu 
d’Art Modern i Contemporani de Palma Collection»

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presen-

tà a Nova York la mostra «Mallorcan Landscapes. The Es Baluard 

Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Collection», sent la 

primera mostra temporal organitzada a l’estranger amb fons del 

museu. A partir d’una selecció d’obres de la Col·lecció Permanent, 

la mostra aplegà 17 artistes mallorquins, catalans i estrangers amb 

un clar nexe d’unió: l’illa de Mallorca com a protagonista. 

Organitzada per Es Baluard amb la col·laboració especial de la 

Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears (IBATUR), 

l’exposició va ser realitzada al Queen Sofía Spanish Institute, cen-

tre fundat l’any 1954 com The Spanish Institute amb la finalitat 

de promoure a Estats Units el coneixement de la cultura de parla 

hispana. Com a reconeixement al continuat suport de La Majestat 

la Reina Sofía, la institució va ser anomenada de nou el mes de 

novembre de 2003 com a Queen Sofía Spanish Institute.

 

L’exposició s’articulà al voltant de dos àmbits: el primer amb 

vint-i-una obres que il·lustren el període comprés des de 1872 

fins 1934, plantejant els diversos estils i tendències del gènere del 

paisatge a l’illa i el segon àmbit dedicat a la figura de Joan Miró 

i la seva estreta vinculació amb Mallorca mitjançant un conjunt 

de nou gravats.

La mostra s’inicià amb la realitat artística mallorquina durant el 

període comprés entre 1872 i 1934: partint de la corrent acade-

micista vinculada al romanticisme i al realisme representat per 

Antoni Ribas, Ricard Anckermann i Francesc Rosselló, l’arribada 

dels artistes Santiago Rusiñol, Joaquim Mir i William Degouve de 

Nuncques, suposà l’entrada de les corrents modernista i simbo-

lista a Mallorca, influint a artistes de l’illa, especialment a Antoni 

Gelabert i en menor mida a Llorenç Cerdà. Les fluides relacions 

que es desenvoluparen entre Catalunya i Mallorca durant aquests 

anys, donaren com a resultat un gran interès per part dels ar-

tistes catalans per plasmar el paisatge mallorquí, com varen 

fer Eliseu Meifrèn i Sebastià Junyer Vidal, entre  molts d’altres. 

Paral·lelament, arribaren artistes sud-americans a Espanya, amb 

el fi de completar la seva formació artística com per exemple, 

Francisco Bernareggi.

Tancant el recorregut del primer àmbit, es presentaren les 

obres d’Hermen Anglada-Camarasa, que fixà la seva residèn-

cia a Pollença l’any 1914, Joaquín Sorolla, qui va estar a l’illa 

per un breu període l’any 1919 i Cristòfol Pizà i Joan Antoni 

Fuster Valiente, com a mostra de la continuïtat quant a te-

màtica i estil a la producció artística local de les dècades de 

1920 i 1930.

L’exposició finalitzà amb un especial homenatge a la figura de 

Joan Miró i la seva estreta vinculació amb Mallorca. Ja des de 

nin, i arran dels vincles familiars (recordem que la seva mare era 

mallorquina), freqüentà l’illa en diverses ocasions. L’any 1956 es-

collí Mallorca com a lloc de residència, on trobà la tranquil·litat 

anhelada i l’aïllament de la resta del món. La seva estimació 

per l’illa es manifestà amb la «Sèrie Mallorca», un conjunt de 

nou gravats realitzats l’any 1973.   

Mallorcan Landscapes. The Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma Collection

ISBN:978-84-935852-3-5
22 X 22 cm
168 pàg.

Catàleg de l’exposició organitzada per Es 
Baluard al Queen Sofía Spanish Institute de 
Nova York amb reproduccions de les obres 
exposades i textos crítics
Autors dels textos: Francesc Buils, Oscar de 
la Renta, Robertina Calatrava, Aina Calvo, 
Inmaculada de Habsburgo i Marie-Claire 
Uberquoi

Tres idiomes: anglès, castellà i català

Comissàries: Catalina Joy i Soad Houman

Dates: 28 de novembre de 2007 - 2 de febrer de 2008  

Espai: Queen Sofía Spanish Institute, Nova York (Estats Units)

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Patrocinador: IBATUR. Conselleria de Turisme, Govern de les Illes Balears



01/11/07 | Ultima Hora

02/11/07 | mallorcadiario.com

21/11/07 | ADN Mallorca

27/12/07 | The Wall Street Journal
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Préstecs de la col·lecció a altres institucions

Artista: Darío Villalba

Obres: 1

Exposició: «Darío Villalba. Una visión antológica, 1975-2007»   

Entitat organitzadora: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

Lloc i dates: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (Espanya) 

Del 13 de març al 14 de maig de 2007

Artista: Pablo Ruiz Picasso

Obres: 18

Exposició: «Picasso. Cerámicas» 

Entitats organitzadores: Royaume du Maroc, Instituto Cervantes, Ministerio de Cultura 

de España i Embajada de España en Marruecos 

Lloc i dates: Galeria d’Art Contemporani Mohamed Drissi, Tànger (Marroc) 

Del 12 d’abril al 17 de juny de 2007 

Artista: Maurice Utrillo

Obres: 1

Exposició: «Maurice Utrillo. Le montmartre du rêve et de la poésie»

Entitat organitzadora:  IS ART INC. (Association Maurice Utrillo, França)

Lloc i dates: Mitaka City Gallery of Art, del 28 d’abril al 8 de juliol de 2007

Chiba Prefectural Museum of Art, del 14 de juliol al 26 d’agost de 2007

Hokkaido Asahikawa Museum of Art, de l’1 de setembre al 14 d’octubre de 2007

Fukuoka Prefectural Museum of Art, del 26 d’octubre al 2 de desembre 2007

Artista: Nicolas de Staël

Obres: 1

Exposició: «Nicolas de Staël 1914-1955»

Entitats organitzadores: Fundació Caixa Catalunya, Barcelona (Espanya)    

Lloc i dates: La Pedrera. Fundació Caixa Catalunya, Barcelona (Espanya)

Del 18 de juny al 24 de setembre de 2007
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04/08/07 | Ultima Hora

11/11/07 | Diari de Balears

23/11/07 | Diari de Balears

10/11/07 | Diari de Mallorca

10/11/07 | Ultima Hora 07/07/07 | Ultima Hora
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Àrea de difusió cultural

L’Àrea de difusió cultural d’Es Baluard té per objecte 
apropar el museu i la creació contemporània al 
públic, així com fer del museu un espai d’art i cultura 
contemporània on tinguin cabuda les diverses propostes 
que es generin dins la nostra comunitat. Volem obrir el 
museu a la societat, que sigui un espai de gaudi i reflexió.

Treballem des de tres fronts diferents: el programa de 
publicacions (vegeu catàlegs a l’apartat d’exposicions), el 
programa educatiu i les activitats per a tot tipus de públic.



Taller Warhol
Projecte: equip de difusió cultural d’Es Baluard                                        

Dies 3, 4 de gener de 2007 (El taller va començar el 27, 28 de desembre de 2006. En 

aquest cas es desenvolupà durant les vacances de Nadal en lloc dels dissabtes matí). 

Per aquest taller es comptà amb la col·laboració del Consell de Mallorca.

 

A partir de l’exposició «Andy Warhol», grans, joves i petits treballàrem el món actual dels 

mass media, el cinema, i els espots publicitaris. L’obra de Warhol ens guià per jugar amb 

el pop art i després férem el nostre autoretrat pop. Sense deixar de banda la crítica i la 

reflexió passàrem una estona lúdica amb Andy Warhol. 

37 participants 

Musicart
Projecte: Philip Richard Dawson

Dissabtes 13 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer, i 3 i 10 de març de 2007

Amb el Grup Five i els seus instruments màgics exploràrem les obres més secretes que habi-

ten el museu i jugàrem amb el color i el so. Aquest grup ens interpretà una peça del composi-

tor anglès Derek Bourgeous, Mallorca Moods, composada expressament pel taller.

197 participants                                             

Sabies que les pedres parlen?
Projecte: equip de difusió cultural d’Es Baluard

Dissabtes 17, 24 i 31 de març; 14, 21 i 28 d’abril, i 5 i 12 de maig de 2007

Una mirada diferent entorn a la història del baluard ens permetè crear ponts cap a 

altres mons i pensar en totes aquelles persones de les quals la història no en parla. 

Per acabar deixàrem la nostra empremta a les parets del museu.

121 participants

Comissaria l’exposició final
Dissabtes 19 i 26 de maig de 2007

Com a cloenda de la temporada de tallers 2006 – 2007, donàrem l’oportunitat a les 

famílies que participassin en la concepció de l’exposició que cada any feim per tancar el 

programa Família! El dissabte va d’art. Com si d’un taller més es tractés, convidàrem a 

tots els participants dels tallers a convertir-se en comissaris i comissàries de la mostra.

15 participants

La exposició es pogué visitar del 2 al 10 de juny del 2007

Digues Lluííííís!
Projecte: equip de difusió cultural d’Es Baluard

Dissabtes 20 i 27 d’octubre; 3, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 i 15 de desembre de 2007 

L’exposició «M+M col·lecció. Passió per la fotografia» ens proporcionà un marc per 

jugar a canviar de rol i protagonitzar històries tan fantàstiques com forem possibles. 

Per uns moments les famílies participants es convertiren en reporteres tot apropiant-

se de les imatges dels altres i fent les seves pròpies fotografies. 

134 participants                                  
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Programa educatiu
Tallers                                                                                                  

Família! El dissabte va d’art
Els dissabtes dematí, d’11.30 a 13.30 hores, oferim tallers per a famílies dirigits a 

infants de 6 a 12 anys acompanyats d’adults, on els infants i els pares i mares desen-

volupen un treball creatiu en comú. L’activitat es divideix en una part d’observació 

i una altra de realització del taller.

Taller per a famílies, Sabies que les pedres parlen?

Taller per a famílies, Sabies que les pedres parlen?

Taller per a famílies, Digues Lluííís!

Taller per a famílies, Musicart

Taller per a famílies, Musicart

Inauguració de l’exposició «Família, El dissabte va d’art»

Inauguració de l’exposició «Família, El dissabte va d’art»
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18/03/07 | Diari de Balears

28/10/07 | Diari de Balears
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Programa educatiu
Centres educatius

Des del Departament Educatiu del museu hem desenvolupat un programa adreçat 

als centres educatius amb l’objectiu d’acostar l’art contemporani al públic escolar i 

establir una relació de participació amb els centres.

 

Pretenem apropar l’art contemporani als alumnes d’una manera participativa i críti-

ca a la vegada que, tot partint de l’art i de la col·lecció del museu reflexionam sobre 

el món que ens envolta.

L’oferta és àmplia i diversa, dividida en visites de recorregut i visites taller, per tal 

que els diversos centres i nivells educatius puguin trobar en tots els casos una visita 

que s’ajusti a les seves expectatives.

Tota aquesta programació és gratuïta i es desenvolupa dins el programa de «Palma 

ciutat educativa» de l’Ajuntament de Palma.

Visites de recorregut
L’objectiu d’aquestes visites és establir un primer apropament i coneixement del 

museu, la seva col·lecció i el seu entorn i ubicació. S’ofereixen diferents visites amb 

diversitat d’activitats segons el nivell o cicle dels alumnes visitants. 

Guaita! Hi ha un museu dins les murades   
Una visita pensada i dissenyada per educació infantil i edu-

cació especial.  

Ens apropem a l’art contemporani, a l’espai del museu i al 

seu entorn a través dels sentits i del nostre cos, tot jugant amb 

les formes, colors i materials.       

2137 alumnes                                                   

Es Baluard, un gran racó de ciutat 
Adreçada a alumnes d’educació primària, secundària obliga-

tòria, batxillerat, cicles formatius, educació d’adults... 

Es tracta d’una visita de caire general per un primer apropa-

ment al museu, el seu entorn i la col·lecció amb continguts, 

activitats i materials adaptats a cada nivell.

3450 alumnes
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Guaita! Hi ha un museu dins les murades

Guaita! Hi ha un museu dins les murades

Guaita! Hi ha un museu dins les murades



Visites taller
Aquestes visites suposen una dinàmica diferent a les visites 

de recorregut amb una part d’observació i reflexió davant les 

obres a les sales del museu i una altra de treball pràctic i plàs-

tic a l’espai de tallers on es treballen i reforcen els conceptes 

treballats durant la visita. 

Estan pensades per aquells grups que cerquen una activitat 

més profunda, que pretén traspassar les dimensions del mu-

seu per proposar un treball amb continuïtat al centre abans 

i després de la visita. És per aquesta mateixa dinàmica de la 

visita que es fa necessària una tasca comuna entre els docents 

participants i el departament educatiu del museu.

                  

Visita taller primària: Diverteix-te amb l’art 
A causa de les grans diferències existents entre els cicles de 

primària s’ofereixen dues visites taller segons el cicle que la de-

mandi. Així doncs, amb el 1r i 2n cicle de primària treballarem 

el tema de la festa en totes les seves vessants i amb el 3r cicle 

el tema dels paisatges i la seva transformació.

1276 alumnes

FESTA! (1r i 2n cicle de primària)

Amb aquesta visita els nins/es s’aproparan des de l’art con-

temporani, i a partir d’una selecció d’obres del museu, al 

tema de la festa, els seus orígens, elements i tradicions. Aca-

baran la visita amb una activitat taller on s’aplicaran els co-

neixements desenvolupats durant el recorregut, i decidiran i 

elaboraran diferents elements necessaris per després celebrar 

una festa a l’escola.

                  

CARTOGRAFIEM-NOS (3r cicle de primària)

En aquesta visita es treballa el tema dels paisatges i la seva 

transformació, entenent paisatge com el seu entorn proper, el 

barri on es situa el centre escolar i agafant el seu anàlisi com 

a punt de partida.

Per aquelles escoles interessades en aprofundir més en el tema 

i participar en un projecte interdisciplinar en col·laboració 

amb el museu a llarg termini els hi oferim el projecte Carto-

grafiem-nos (vegeu apartat específic)

Visita taller secundària: Opina, no et tallis!
Amb aquesta visita els adolescents aprenen, a través d’acti-

vitats pràctiques a les sales del museu, a interpretar, valorar 

i respectar des de l’esperit crític tant aquest museu, com l’art 

contemporani, especialment, l’artista Miquel Barceló. 

431 alumnes

Aquesta visita taller fou presentada a les III Jornadas de 

Educación Artística. El arte contemporáneo como recurso di-

dáctico para la educación de las artes visuales, febrer 2007, 

organitzades al Museo de Arte Infantil per la Universidad 

Complutense de Madrid.

Total alumnes 2006: 7294

Visita-Taller Primària, Diverteix-te amb l’art

Visita-Taller Primària, Diverteix-te amb l’art Visita-Taller Secundària, Opina, no et tallis!

Visita-Taller Secundària, Opina, no et tallis!

Visita-Taller Primària, Diverteix-te amb l’art Visita-Taller Secundària, Opina, no et tallis!
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Cartografiem-nos
Projecte pilot dirigit al tercer cicle de primària

 

El curs 2006-2007 ha encetat, per a l’Àrea de difusió cultural d’Es Baluard, la quarta 

temporada treballant amb centres educatius. Any rera any hem anat avaluant el treball 

realitzat i ens hem proposat millorar els programes dins les nostres possibilitats.

Per això, hem volgut iniciar un treball més profund i de llarg termini. El nostre 

objectiu ha estat crear un vincle entre les cultures del museu i les dels visitants, 

que anés més enllà de l’escola, que servís per crear un llaç de comunicació entre 

l’escola, el museu i el barri i/o poble on el centre està situat. 

Hem escollit per realitzar el projecte pilot el tercer cicle de primària, els nins i nines 

de 10 i 11 anys.

En el nostre treball —fet des dels llenguatges propis de l’art contemporani—, la transversa-

litat i la interdisciplinarietat  hi són presents, així com també el coneixement i el respecte 

pel nostre medi i per totes les cultures i comunitats que s’hi desenvolupen. 

El centre d’interès del projecte és el paisatge ja que és un dels àmbits importants de 

la col·lecció d’Es Baluard (a més, el 2007 han coincidit dues exposicions temporals 

que han girat en torn a aquest temàtica «Un segle de paisatgisme a les Illes Balears» 

i «Rusiñol, la passió per Mallorca») i el treballem en un sentit ampli, no tan sols com 

a gènere pictòric, sinó com el medi que ens envolta i d’alguna manera forma part 

de nosaltres i ens defineix i conforma, entre tantes altres coses.  

Volem desenvolupar una visió crítica de l’entorn natural i/o urbà, sense deixar de 

banda les persones que hi viuen.

Treballem a partir del canvi i de la diferència, i per saber què ha canviat hem de 

descobrir com era abans, per la qual cosa necessitarem investigar i entrevistar la 

gent més gran, però també els nouvinguts, perquè en podem aprendre moltes co-

ses, i els nins i nines també en poden ensenyar.

Aquesta investigació es concreta amb una obra feta en llenguatge plenament contem-

porani, un mapa on es reflecteixen les altres realitats del barri, el que els nins i nines 

consideren important, el que ha canviat, el que volen denunciar. En definitiva ells són 

els protagonistes i els que han creat aquesta nova cartografia realitzada utilitzant tan tèc-

niques tradicionals, com el dibuix o el collage, com les noves tecnologies d’imatge i so. 

Tot plegat es concreta en una exposició al museu amb les obres dels centres partici-

pants, i una exposició prèvia al barri o poble on pertany l’escola.

És important que la feina realitzada i l’obra final es mostri fora de l’escola, així 

aquesta surt al carrer, s’obre al barri o poble, i aquest s’obre a l’escola, perquè tot 

el barri realment haurà fet possible la realitat del projecte i hi serà present.

Per tant, per a la part final d’aquest projecte ha sigut necessària, no només la im-

plicació de l’escola i del museu, sinó també la implicació de diverses entitats públi-

ques que han cedit part del seu espai per a l’exposició. 

Estructura del projecte

Feina prèvia a l’escola

Els nins i nines han dut a terme una feina d’investigació del 

seu entorn. Han realitzat entrevistes a la gent propera que fa 

molt temps que coneix el barri, padrins i padrines, mestres 

grans, botiguers, però també a aquells que acaben d’arribar, 

els nous veïnats... A més han fet fotografies del que per ells 

és significatiu del seu entorn, així com recopilat objectes que 

estableixin vincles emocionals entre ells i el seu barri.

Visita a Es Baluard

S’ha reflexionat des de les terrasses del museu sobre el concepte 

de paisatge, la subjectivitat de la mirada, així com els canvis que 

sofreix el paisatge i les parts participants en aquestes transforma-

cions aprofitant la pròpia història del Baluard de Sant Pere.

S’ha treballat dins les sales del museu sobre el paisatge com 

a fet cultural, de la seva importància, de com canvia i ens 

afecten aquests canvis. 

Aquestes reflexions s’han documentat amb treballs artístics 

sobre el paisatge realitzats per artistes contemporanis.

Treball pràctic a l’espai taller del museu

A l’espai de taller del museu hem treballat a partir de les re-

flexions sorgides dins les sales, dels exemples d’artistes con-

temporanis, però sobretot de la documentació sobre el barri 

i la feina prèvia a l’escola aportada pels al·lots i al·lotes. En 

aquest moment queda esbossat el projecte que posteriorment 

és realitzarà a l’escola.

Realització del projecte a l’aula

Amb el suport i seguiment de l’equip humà de l’Àrea de difu-

sió cultural del museu, així com amb la implicació dels i les 

mestres del centre escolar s’elabora el projecte final a l’escola. 

El projecte no acaba però fins que l’obra s’exposa a un espai 

del barri. L’exposició és imprescindible per assolir els objec-

tius i tancar el treball. I com a cloenda del curs finalment, 

una exposició conjunta al museu Es Baluard del 15 al 24 de 

juny de 2007.
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Cartografiem-nos treball a l’aula

Cartografiem-nos visita al museu

Cartografiem-nos visita al museu



30/05/07 | Ultima Hora 16/06/07 | Ultima Hora
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Centres participants  

CP Galatzó

CP Eugenio López y López

Col·legi El Temple

Exposicions a l’entorn escolar

CP Galatzó 

Títol: «Un lloc per a nosaltres: els nins i les nines d’Es Capdellà»

Lloc: Biblioteca Municipal d’Es Capdellà

Dates: del 29 de maig al 6 de juny de 2007

        

Col·legi el Temple

Títol: «Tots junts, podem fer un espai viu»

Lloc: Mercat Municipal de Llevant de Palma

Dates: del 5 al 10 de juny de 2007

Exposició conjunta al museu, «Cartografiem-nos»

Lloc: Auditori

Dates: del 15 al 24 de juny de 2007

 

Aquest projecte fou presentat a:

II Congrés d’Educació de les Arts visuals 2007, novembre 2007, 

Col·legi de Llicenciats i Doctors en Belles Arts de Catalunya

I publicat a:

Zona pública, núm. 7, octubre 2007

Trobades per a docents

Durant el curs escolar, mantenim contacte i trobades amb tots els docents dels grups 

que tenen concertades visites al museu. 

Durant aquesta sessió de professors, es lliura als docents el material didàctic necessari 

per preparar a l’aula la visita al museu, a la vegada que es produeix un intercanvi 

d’impressions entre els professors i mestres i el personal de l’equip educatiu del mu-

seu, que facilita la bona marxa de la visita i l’assoliment dels objectius fixats.

Com concertar una visita
Els centres interessats a concertar una visita a Es Baluard tenen dues vies per fer-ho:  

- posar-se en contacte amb el departament educatiu del museu 

Telèfon 971 908 201 

Fax 971 908 203 

e-mail: disfusio01@esbaluard.org

- a través del programa «Palma, ciutat educativa» de l’Ajuntament de Palma 

www.lticlientes.net/ceducativa/programa.asp

Conveni de pràctiques  
El 2007 es signà un acord de col·laboració entre l’empresa educativa Inter Idiomas 

Sevicios de Formación SL i Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 

Palma pel qual Es Baluard es comprometia a acollir un alumne en pràctiques que 

havia cursat un màster en Gestió de Patrimoni Històric. L’alumna en qüestió fou 

Amelia Redondo i realitzà les seves pràctiques durant el mes de maig de 2007.

L’experiència fou positiva i enriquidora per ambdues parts ja que per una banda 

l’alumna completà la seva formació enfrontant-se a situacions reals dins l’àmbit 

sociolaboral i per altra, suposà un recolzament i ajuda  a les visites escolars i tallers 

familiars, aspectes de l’àrea on centrà les seves pràctiques.
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Inauguració de l’exposició «Cartografiem-nos» al Museu



Programa educatiu
Conferències i seminaris

Pràctiques dialògiques II. 
Col·laboracions d’artistes, comunitats 
i museus

Seminari-taller coordinat per Javier Rodrigo i Aída Sánchez de Serdio

5, 6, 7 de setembre de 2007

Les pràctiques col·laboratives, el treball comunitari a museus i les pedagogies 
crítiques

El treball educatiu i comissarial és un camp cultural en expansió en el qual el marc 

contextual i la repercussió social del museu, juntament amb altres institucions cul-

turals en el teixit urbà, s’emmarquen com a eixos de treball. La rellevància d’aques-

ta línia d’actuació es fa evident, per exemple, en l’impuls de polítiques culturals de 

proximitat a tota Europa.

En el moment contemporani, els departaments educatius i els projectes en comu-

nitat precisen d’un treball interdisciplinar i transversal, que s’articuli en formes de 

col·laboració i negociació en xarxa. Aquestes pràctiques senyalen la importància 

del treball amb col·lectius i amb el teixit sociocultural des d’una educació democrà-

tica de l’espai públic, on els projectes col·laboratius i els museus com a institucions 

culturals tenen molt que aportar, i on podem crear nous espais per a la negociació 

de les polítiques culturals de proximitat.

Aquesta segona edició del seminari-taller «Pràctiques dialògiques» pretengué pre-

cisament recuperar les pràctiques col·laboratives i el treball comunitari als museus, 

parant esment a les seves llums i ombres, per a aprendre d’un camp professional i 

cultural en expansió al nostre país. La nostra intenció fou identificar i donar a co-

nèixer el desenvolupament de departaments educatius i de projectes socioculturals 

crítics, en un format que anàs més enllà de la mera transmissió-comunicació o d’un 

esdeveniment lúdic, per a afrontar les conseqüències d’un treball col·laboratiu tant 

en el pla personal com institucional. 

Dimecres 5 de setembre de 2007

Pràctiques col·laboratives i art. Treballant amb comunitats

«Prácticas colaborativas: retos del trabajo en red»

Aída Sánchez de Serdio, professora de la Facultat de Belles 

Arts de la Universitat de Barcelona

«From Commission to Cascade – artists turn the tables»

Loraine Leeson, University of East London

Taules de debat acompanyades per les ponents

Taula 1. Col·laboracions amb comunitats i institucions

Taula 2. El paper de l’artista i de l’art contemporani

Taula 3. Principis d’investigació i visibilització de projectes

Dijous 6 de setembre de 2007

Col·laboracions, comunitats i pedagogies: models de treball 

indagatiu i de representació

«Pedagogías / políticas en el museo. Hacia una articulación 

múltiple»

Javier Rodrigo, Observatori dels públics, membre d’Artibarri

«Inside Out»

Sally Tallant, cap del Departament d’Educació i Programes 

Públics de la Serpentine Gallery, Londres

«Tower Songs; Inter-organisational negotiations in public practice» 

Ailbhe Murphy, investigadora de la University of Belfast 

Sessió plenària i conclusions de les conferències i taules de debat

Presentació de les línies de treball d’Es Baluard

Presentació del taller i dels casos de treball amb els contextos 

d’intervenció

Divendres 7 de setembre de 2007

Desenvolupament dels projectes en petits grups, amb l’asses-

sorament i tutorització de les ponents

Presentació dels projectes i posterior debat 

Avaluació final i conclusions generals

Nombre de participants: 25 persones vingudes de diferents mu-

seus i universistats de l’Estat Espanyol. Per procés de selecció. 

                                         

L’any 2007 s’ha publicat la primera edició de Pràctiques dialògiques 

que tengué lloc durant el mes de juliol del 2006.
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Pràctiques dialògiques. Interseccions de la 
pedagogia crítica i la museologia crítica

ISBN-13: 978-84-935852-2-8
17 x 23 cm
264 pàg.

Publicació de la primera edició del 
seminari taller pràctiques dialògiques 
amb transcripció de les conferències 
impartides, així com d’alguns debats i breus 
descripcions dels tallers. Inclou DVD amb 
materials diversos
Autors dels textos: Carla Padró, Javier 
Rodrigo, Carmen Mörsch, Eva Sturm, 
Veronika Sekules, Felicity Allen
Idiomes: català, castellà, anglès

Presentació de Pràctiques Dialògiques II, (d’esquerra a dreta) Aída Sánchez de Serdio, 
Javier Rodrigo, Marie-Claire Uberquoi, Aina Bauzà

Ponència de Loraine Leeson



Pràctiques Dialògiques II. Grup de treball

Pràctiques Dialògiques II. Presentacions dels projectes per grups

Pràctiques Dialògiques II. Grup de treball 05/09/07 Diari de Mallorca

Pràctiques Dialògiques II. Presentacions dels projectes per grups

Pràctiques Dialògiques II. Presentacions dels projectes per grups
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Música contemporània
19.30 hores. Auditori

16 de febrer
Obres de Beck, Carbonell i Cummings

Francesc Sard, violí

Jun Kuroki, viola

23 de febrer
Obres de Nielsen, Ligeti i Carter

Josep Miralles, flauta

Jordi Miralles, oboè

Sílvia Insa, clarinet

Gerardo Beltrán, fagot

Nigel Carter, trompa

2 de març
Obres de Lorente, Erskine, Mendoza, 

Hatzis, Pastorius/Bach 

i Pastorius/Lennon i McCartney

Armando Lorente, percussió

Toni Cuenca, baixista

23 de març
Obres de Bartók, Gubaidulina i Schnittke

Sebastià Pou, violí

Marta Hatler, viola

Felipe Temes, violoncel

13 d’abril
Obres de Kovácks, Resanovic i Crusell

Paula Marquès, violí

Luís Oliver, viola

Katalin Szentirmai, violoncel

Juan José Pardo, clarinet

20 d’abril
Obres de Xostakòvitx i Hindemith

Eduardo Bernabeu, clarinet

Andrei Melkumov, violí

Gabriel Martí, violí

Sonia Krasnova, viola

Ella Mikhaylenko, violoncel

11 de maig
Miniatures

Susana Pacheco, percussió

 

18 de maig
Obres de Poradowski, Gajdos, Osborne, 

Henry VIII, Manzini, Dvorák, Rachel 

MacAndrew

Martin Gregg, contrabaix

Jozef Szafrañski, contrabaix

Philip Dawson, contrabaix

Wojciech Sobolewski, contrabaix
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2n Cicle de concerts de cambra solistes de l’OSB. 18 de maig

Lu Tseng Ling

Activitats 
2n Cicle de concerts de cambra solistes de l’Orquestra Simfònica de Balears Concert de música xinesa   

El 30 de març de 2007, l’auditori d’Es Baluard acollí un concert de música xinesa 

amb el gran mestre Lu Tsen Ling.

Cloenda del II Festival Coral de Primavera
El 13 de maig de 2007 les terrasses del museu acolliren el concert de cloenda del 

II Festival Coral de Primavera organitzat per la Coral de la Universitat Oberta per a 

Majors, filial de la Coral Universitària.

18 de maig, Dia Internacional dels Museus. 
Els museus i el patrimoni universal
Des del museu es va preparar un taller gratuït que sota el títol de Relaciona’t amb 
el patrimoni pretenia implicar el visitant en un treball creatiu i obert a tothom. 

Aquells que desitjaven participar havien de triar, durant el seu recorregut pel mu-

seu, l’obra que més els inspiràs, per després interpretar-la i plasmar-la mitjançant 

els materials que els hi varen ser proporcionats des del departament de difusió cul-

tural. El taller estigué obert des de les 10.30 hores i els visitants s’hi podien incorpo-

rar així com arribaven. A les 12.30 hores es dugué a terme una visita interpretativa 

on es comentaren els resultats dels participants  en front a les obres elegides. El 

taller tengué una altra sessió l’horabaixa a partir de las 16 hores.

Relaciona’t amb el patrimoni



Dimarts 6 de novembre

La mirada des del feminisme

Joan Jonas 

Left Side Right Side (Dreta i esquerra), 1972, 

8:50 min., blanc i negre, sonor

Vertical Roll (Rotació Vertical), 1972, 

19:38 min., blanc i negre, sonor

Hannah Wilke 

Through the Large Glass (A través del gran 

mirall), 1976, 10 min., color, mut, pel·lícula 

16 mm

Gestures (Gestos), 1974, 35:30 min., blanc 

i negre, sonor

Lynda Benglis

Female Sensibility (Sensibilitat Femenina), 

1973, 14 min., color, sonor

Now (Ara), 1973, 12 min., color, sonor

Dimecres 7 de novembre

La mirada queer

General Idea

Shut the Fuck Up (Calleu, collons), 1984, 

14 min., color, sonor

Thomas Allen Harris

Black Body (Cos negre), 1992, 5 min., 

color, sonor

Heaven, Earth & Hell (El cel, la terra i 

l’infern), 1993, 25:19 min., color, sonor

Cheryl Dunye

She Don’t Fade (Ella no s’esvaeix), 1991, 

23:48 min., blanc i negre, sonor

Dijous 8 de novembre

Polítiques de representació

Julie Zando

The A Ha! Experience (L’experiència Ahà!), 

1988, 4:32 min., color, sonor

Yau Ching

Flow (Flux), 1993, 38 min., color, sonor

Tony Cokes 

Ad Vice (El vici publicitari), 1999, 6:36 

min., color, sonor

Tony Cokes i Donald Trammel

Fade to Black (Fosa a negre), 1990, 32:51 

min., color, sonor

Kip Fulbeck

Banana Split (25 històries), 1991, 37:30 

min., color, sonor

Selecció: Aina Bauzà

Cortesia d’Electronic Arts Intermix

Textos: EAI

Traduccions: Matias Mulet

Mostra d’audiovisuals

«Presències del cos. Aspectes del gènere i la representació del cos a l’audiovisual contemporani». 
6, 7 i 8 de novembre de 2007 a les 20 hores. Auditori del museu
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06/02/07 | Diari de Balears

06/11/07 | Diari de Balears 31/03/07 | Ultima Hora15/05/07 | Ultima Hora 26/05/07 | Ultima Hora

68  Memòria d’activitats 2007 | Àrea de difusió cultural | Activitats



Àrea de màrqueting i comunicació



Màrqueting
Des de l’Àrea de màrqueting,  es treballa per a la promoció 

i integració del museu dins l’oferta cultural i d’oci a les Illes 

Balears, en especial dins del sector empresarial, amb les se-

güents accions; campanyes informatives de màrqueting directe 

i màrqueting online, campanyes de publicitat aplicades a cada 

exposició, tallers, conferències o qualsevol altra activitat pròpia 

del museu (amb el seu propi media planning: anuncis a prem-

sa, opis, etc.); realització de fulletons, invitacions, pòsters, ban-

deroles; distribució massiva de fulletons i altres tipus de ma-

terial; atenció al visitant; lloguer d’espais per esdeveniments 

privats; obtenció d’acords comercials i adhesió a programes de 

fidelització d’empreses; inclusió a programes d’excursions pro-

fessionals del sector turístic (hotels, AA.VV especialitzades en 

turisme de reunió i TT.OO); recerca de patrocinis, mecenatges; i 

la millora del programa d’Amics d’Es Baluard.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant:

Campanyes de màrqueting
Estratègia de venda
Servei d’atenció al visitant
Amics d’Es Baluard
Programa de patrocini i mecenatge

Campanyes de màrqueting

S’analitza el públic objectiu del museu en relació als diferents 

subproductes existents col·lecció permanent, exposicions tem-

porals, activitats de difusió cultural, visites privades i lloguer 

d’espais, des de l’Àrea de màrqueting es valora la millor ma-

nera d’arribar a ells i es realitzen les accions necessàries per 

aconseguir-ho com són les campanyes de publicitat, les negoci-

acions amb empreses que pertanyen al sector turístic com ho-

tels, agències de viatges, tour operadors i els acords amb altres 

entitats com són els clubs i associacions d’empreses.

Estratègia de venda 

Es treballen en profunditat dos subproductes que són la ven-

da d’entrades i el lloguer d’espais:

- Venda d’entrades

Negociació anual de col·laboracions amb agències de viatges, com 

poden ser TUI (creació d’una visita a la seva mida), Iberoservice, 

Travelplan, Come2mallorca.com, Hotelbeds o bé Mundosenior, 

l’agència que gestiona els viatges de la tercera edat.

Acords amb clubs d’empreses com FNAC, ACOVIS (associació de 

comerciants de la Via Sindicat), ALIANÇA (companyia d’assegu-

rances), PROGRAMA MAS (Sol Meliá) o consorcis com Consorci 

Turisme Jove de les Illes Balears (Carnet Jove) o la Fundació pel 

Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears (Targeta Verda).

Acords amb empreses / associacions hoteleres gràcies a la 

creació de targetes descompte «Advantage Special Card» per-

sonalitzades per cada hotel i dirigides als clients finals.

- Lloguer d’espais

Acords amb empreses de catering, agències especialitzades 

en l’organització d’esdeveniments o agències de viatges com 

Ivents, Ultramar Express etc.  Així doncs, des de 2007, incenti-

vem a les agències locals amb una política de descomptes de 

fins a un 30% i als catering entre un 10% i un 15%.

Captació de clients directes (empreses) com laboratoris, bancs 

i caixes d’estalvis, consultores, Col·legis Oficials, empreses cos-

mètiques, etc. Implantació d’una política de fidelització d’em-

preses amb descomptes dirigits a clients directes amb possibili-

tats de convertir-se en possibles patrocinadors o mecenes.

Shooting fotogràfics i audiovisuals.

Adhesió al consorci Congressos i Incentius del IMTUR (des de 

2006) i assistència a fires especialitzades (ILTM de Cannes i 

Feria Internacional de Turismo Cultural de Málaga).

Servei d’atenció al visitant

A més de seguir millorant el programa de taquilles amb un ser-

vei multilingüe en l’atenció al visitant, a través de la recepció 

com en els diferents espais del museu, es segueix analitzant 

l’opinió dels visitants, a través del qüestionari, aconseguint així 

oportunitats de millora de les activitats i serveis del museu. 

L’any 2007 Es Baluard tingué un total de 385.686 visitants.

Club d’Amics d’Es Baluard

En marxa des de l’any 2004, es continua treballant en la con-

solidació d’aquest programa de fidelització que dóna als seus 

associats un tractament preferent dins el museu i manté amb 

ells una campanya de comunicació directa online i activa.

Programa de patrocini i mecenatge

Des de la seva inauguració, Es Baluard Museu d’Art Modern 

i Contemporani de Palma, té un programa de patrocini i me-

cenatge destinat a les entitats i empreses que desitgin unir la 

seva imatge al món de la cultura i de l’art, a més de reafirmar 

el seu compromís amb una societat on la cultura és un dels 

seus pricipals pilars. Formant part del programa de patrocini 

i mecenatge d’Es Baluard, l’entitat queda lligada per un temps 

determinat al museu, rebent un tracte privilegiat i unes con-

traprestacions de caràcter socio-cultural i honorífica en funció 

de la categoria a la que pertanyi. 

Durant l’any 2007 han col·laborat les següents empreses:

Comunicació
L’Àrea de comunicació té com objectiu la difusió informativa 

del museu. Amb aquesta finalitat, les seves  línies d’actuació 

es divideixen en:

Recerca de la major cobertura mediàtica del museu
Assistència de relacions públiques a la Direcció
Cobertura i assistència dels esdeveniments del museu
www.esbaluard.org
Documentació

Recerca de la major cobertura mediàtica del museu. 

La tasca fonamental de l’Àrea de comunicació és informar pública-

ment als mitjans sobre las novetats que genera el museu. En aquest 

sentit l’àrea manté una relació directa amb els periodistes locals, na-

cionals i internacionals, per tal de què es publiquin la major quanti-

tat de notícies sobre les activitats d’Es Baluard. Es realitzen dossiers 

de premsa, es convoquen rodes de premsa, es concerten entrevistes 

amb personalitats relacionades amb l’activitat del museu com artis-

tes o comissaris, es realitzen enviaments de catàlegs, notes de prem-

sa... La relació directa amb els mitjans de comunicació passa també 

per atendre’ls personalment durant les seves visites al centre.

Assistència de relacions públiques a la Direcció

Recepció i benvinguda d’autoritats, personalitats, grups, asso-

ciacions, etc., que visiten Es Baluard. Aquesta tasca es realitza 

com una assistència a direcció. 

Cobertura de l’organització dels esdeveniments propis del museu

Com a suport a l’Àrea de màrqueting es treballa en la cobertura i as-

sistència a l’organització d’inauguracions d’exposicions temporals, 

presentació d’obres i altres esdeveniments públics del museu. 

www.esbaluard.org

Des de l’Àrea de comunicació es realitza el manteniment dels con-

tinguts de la pàgina web amb la finalitat de tenir sempre la infor-

mació actualitzada, així com un historial d’esdeveniments passats. 

La web es promociona per mitjà de tots els medis impresos que es 

fan servir, ja que és un portal immediat i important per al museu.

Documentació 

La recopilació d’informació té per objecte documentar la pro-

jecció pública i la repercussió del museu. Es manté enriquint 

l’hemeroteca i la fototeca. 

S’ha de destacar la tasca diària de cliping, una rigorosa revi-

sió de la premsa, que després s’arxiva i que és de gran utilitat 

per a la consulta de les notícies d’interès relacionades amb el 

mercat de l’art i el món de la cultura.
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Inauguració de «M+M Col·lecció. Passió 
per la fotografia»
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Àrea d’administració 
– informació econòmica

COMPTES ANUALS EXERCICI 2007 
Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern 
i Contemporani de Palma
N.I.F.: G-57223992  
Març de 2008



 ACTIU EXERCICI 2007 EXERCICI 2006  

C) Despeses a distribuir en diversos exercicis 0,00 0,00  
 TOTAL C 0,00 0,00  

D) Actiu circulant    
I. Fundadors/Associats per desemborsaments exigits 0,00 0,00  

II. Existències 264.592,61 241.662,64  

 1. Béns destinats a l’activitat 264.592,61 241.662,64  

 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments 0,00 0,00  

 3. Productes en curs i semiacabats 0,00 0,00  

 4. Productes acabats 0,00 0,00  

 5. Subproductes, residus i materials recuperats 0,00 0,00  

 6. Bestretes 0,00 0,00  

 7. Provisions 0,00 0,00  

III. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 0,00 50.000,00  

IV. Altres deutors 411.476,98 289.574,52  

 1. Clients per vendes i prestacions de serveis 99.930,52 118.290,46  

 2. Entitats del grup deutors 0,00 290,98  

 3. Entitats associades deutors 0,00 0,00  

 4. Deutors varis 0,00 0,00  

 5. Personal 0,00 0,00  

 6. Administracions Públiques 313.721,46 173.168,08  

 7. Provisions (2.175,00) (2.175,00)  

V. Inversions financeres temporals 480,43 0,00  

 1. Participacions en entitats del grup 0,00 0,00  

 2. Crèdits a entitats del grup 0,00 0,00  

 3. Participacions en entitats associades 0,00 0,00  

 4. Crèdits a entitats associades 0,00 0,00  

 5. Cartera de valors a curt termini 0,00 0,00  

 6. Altres crèdits 480,43 0,00  

 7. Dipòsits i fiances constituits a curt termini 0,00 0,00  

 8. Provisions 0,00 0,00  

VI. Tresoreria 316.015,02 243.912,76  

VII. Ajustaments per periodització 20.815,77 39.411,49  

 TOTAL D 1.013.380,81 864.561,41  

 TOTAL GENERAL ( A + B + C + D ) 26.734.228,21 25.861.082,44  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ RD 776/98 (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

 ACTIU EXERCICI 2007 EXERCICI 2006  

A) Fundadors/Associats per desemborsaments no exigits 0,00 0,00  
 TOTAL A 0,00 0,00  

B) Immobilitzat    
I. Despeses d’establiment 0,00 0,00  

II. Immobilitzacions immaterials 21.294.124,36 21.299.492,83  

 1. Despeses d’investigació i desenvolupament 0,00 0,00  

 2. Concessions, patents, licències, marques i similars 22.736.751,45 22.372.103,80  

 3. Fons de comerç 0,00 0,00  

 4. Drets de traspàs 0,00 0,00  

 5. Aplicacions informàtiques 17.466,02 11.096,15  

 6. Drets sobre béns en règim d’arrendament financer 0,00 0,00  

 7. Bestretes 0,00 0,00  

 8. Provisions 0,00 0,00  

 9. Amortitzacions (1.460.093,11) (1.083.707,12)  

III. Béns del Patrimoni Històric 4.184.473,36 3.425.379,65  

 1. Béns immobles 0,00 0,00  

 2. Arxius 0,00 0,00  

 3. Biblioteques 0,00 0,00  

 4. Museus 4.184.473,36 2.826.106,03  

 5. Béns mobles 0,00 0,00  

 6. Bestretes sobre béns del Patrimoni Històric 0,00 599.273,62  

 7. Provisions 0,00 0,00  

IV. Altres immobilitzacions materials 236.207,02 266.255,89  

 1. Terrenys i construccions 0,00 0,00  

 2. Instal·lacions tècniques i maquinària 0,00 0,00  

 3. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 321.074,17 311.460,94  

 4. Bestretes i immobilitzacions materials en curs 0,00 0,00  

 5. Altre immobilitzat 64.965,92 60.984,95  

 6. Provisions 0,00 0,00  

 7. Amortitzacions (149.833,07) (106.190,00)  

V. Immobilitzacions financeres 6.042,66 5.392,66  

 1. Participacions en entitats del grup 0,00 0,00  

 2. Crèdits a entitats del grup 0,00 0,00  

 3. Participacions en entitats associades 0,00 0,00  

 4. Crèdits a entitats associades 0,00 0,00  

 5. Cartera de valors a llarg termini 0,00 0,00  

 6. Altres crèdits 0,00 0,00  

 7. Dipòsits i fiances constituits a llarg termini 6.042,66 5.392,66  

 8. Provisions 0,00 0,00  

VI. Deutors a llarg termini 0,00 0,00  

 TOTAL B 25.720.847,40 24.996.521,03  



 PASSIU  EXERCICI 2007 EXERCICI 2006  

E) Creditors a curt termini    
I. Emissions d’obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00  

 1. Obligacions 0,00 0,00  

 2. Altres deutes representades en valors negociables 0,00 0,00  

 3. Interessos d’obligacions i altres valors 0,00 0,00  

II. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 1.254,62  

 1. Préstecs i altres deutes 0,00 0,00  

 2. Deutes per interessos 0,00 1.254,62  

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00  

 1. Deutes amb entitats del grup 0,00 0,00  

 2. Deutes amb entitats associades 0,00 0,00  

IV. Beneficiaris-Creditors 0,00 0,00  

V. Creditors comercials 920.804,37 835.661,11  

 1. Bestretes rebudes per comandes 0,00 0,00  

 2. Deutes per compres o prestacions de serveis 920.804,37 835.661,11  

 3. Deutes representades per efectes a pagar 0,00 0,00  

VI. Altres deutes no comercials 40.040,11 41.382,13  

 1. Administracions Públiques 40.040,11 41.382,13  

 2. Deutes representades per efectes a pagar 0,00 0,00  

 3. Altres deutes 0,00 0,00  

 4. Remuneracions pendents de pagament 0,00 0,00  

 5. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 0,00 0,00  

VII. Provisions per a operacions de l’activitat 0,00 0,00  

VIII. Ajustaments per periodització 0,00 20.572,10  

 TOTAL E 960.844,48 898.869,96  

      

 TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E ) 26.734.228,21 25.861.082,44  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ RD 776/98 (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

 PASSIU  EXERCICI 2007 EXERCICI 2006  
      

A) Fons propis    
I. Dotació fundacional/Fons social 1.530.280,12 1.530.280,12  

II. Reserva de revaloració 0,00 0,00  

III. Reserves 0,00 0,00  

 1. Reserves estatutàries 0,00 0,00  

 2. Altres reserves 0,00 0,00  

IV. Excedents d’exercicis anteriors 12.066,34 9.446,15  

 1. Romanent 12.066,34 9.446,15  

 2. Excedents negatius d’exercicis anteriors 0,00 0,00  

V. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 2.189,10 2.620,19  

 TOTAL A 1.544.535,56 1.542.346,46  

     

B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis    
 1. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres 24.084.368,17 22.939.066,02  

 2. Diferències positives de canvi 0,00 0,00  

 3. Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis 0,00 0,00  

 TOTAL B 24.084.368,17 22.939.066,02  

C) Provisions per a riscos i despeses    
 1. Provisions per a pensions i obligacions similars 0,00 0,00  

 2. Provisions per a impostos 0,00 0,00  

 3. Altres provisions 0,00 0,00  

 4. Fons de reversió 0,00 0,00  

 5. Provisió per a reparacions i cons. de Béns del Patrimoni Històric 0,00 0,00  

 TOTAL C 0,00 0,00  

     

D) Creditors a llarg termini    
I. Emissions d’obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00  

 1. Obligacions 0,00 0,00  

 2. Altres deutes representades en valors negociables 0,00 0,00  

II. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00  

III. Deutes amb entitats del grup i associades 0,00 0,00  

 1. Deutes amb entitats del grup 0,00 0,00  

 2. Deutes amb entitats associades 0,00 0,00  

IV. Altres creditors 144.480,00 480.800,00  

 1. Deutes representades per efectes a pagar 0,00 0,00  

 2. Altres deutes  123.780,00 464.000,00  

 3. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 20.700,00 16.800,00  

V. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0,00 0,00  

 1. D’entitats del grup 0,00 0,00  

 2. D’entitats associades 0,00 0,00  

 3. D’altres entitats 0,00 0,00  

 TOTAL D 144.480,00 480.800,00  
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 III. Resultats positius de les activitats ordinàries    
  (AI+AII-BI-BII) 0,00 0,00  

 11. Variació de les provisions d’immobilizat immaterial, material i cartera de control 0,00 0,00  

 12. Pèrdues procedents de l’immobilizat immaterial, material i cartera de control 0,00 0,00  

 13. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies 0,00 0,00  

 14. Despeses extraordinàries 234,81 2.038,52  

 15. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 65,23 0,00  

 IV. Resultats extraordinaris positius    
  (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15) 408.730,38 418.953,70  

 V. Resultats positius abans d’impostos    
  (AIII+AIV-BIII-BIV) 2.189,10 2.620,19  

 16. Impost sobre sociedats 0,00 0,00  

 17. Altres impostos 0,00 0,00  

 VI. Excedent positiu de l’exercici (estalvi)    
  (AV-A16-A17) 2.189,10 2.620,19  

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
COMPTE DE RESULTATS RD 776/98 (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

 DEURE EXERCICI 2007 EXERCICI 2006  

A) Despeses 3.160.320,30 2.845.984,04  
 1. Ajudes monetàries i altres 0,00 0,00  

  a) Ajudes monetàries 0,00 0,00  

  b) Despeses per a col.laboracions i de l’órgan de govern 0,00 0,00  

  c) Reintegrament d’ajudes i assignacions 0,00 0,00  

 2. Aprovisionaments 102.828,10 85.626,41  

 3. Reducció d’existències de productes acabats i en curs de fab. 0,00 0,00  

 4. Despeses de personal 745.997,81 733.672,91  

  a) Sous, salaris i assimilats 576.820,80 571.446,52  

  b) Càrregues socials 169.177,01 162.226,39  

 5. Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 420.029,06 418.104,47  

 6. Altres despeses 1.882.166,23 1.590.313,85  

  a) Serveis exteriors 1.881.855,57 1.590.313,85  

  b) Tributs 310,66 0,00  

  c) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00  

  d) Dotació al fons de reversió 0,00 0,00  

 7. Variació de les provisions de l’activitat 0,00 2.175,00  

 I. Resultats positius d’explotació    
  (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7) 0,00 0,00  

 8. Despeses financeres i despeses assimilades 8.938,88 14.052,88  

  a) per deutes amb empreses del grup 0,00 0,00  

  b) per deutes amb empreses associades 0,00 0,00  

  c) per altres deutes 8.938,88 14.052,88  

  d) pèrdues d’inversions financeres 0,00 0,00  

 9. Variació de les provisions d’inversions financeres 0,00 0,00  

 10. Diferències negatives de canvi 60,18 0,00  

 II. Resultats financers positius    
  (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10) 0,00 0,00  
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 II. Resultats financers negatius  
  (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9) 5.931,39 7.009,24

 III. Resultats negatius de les activitats ordinàries  
  (BI+BII-AI-AII) 406.541,28 416.333,51

 10. Beneficis en alienació d’ immobilitzat immaterial, material i cartera de control 0,00 0,00

 11. Beneficis per operacions amb obligacions pròpies 0,00 0,00

 12. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres afectes  

   a l’activitat mercantil traspassats al resultat de l’exercici 404.436,35 402.946,95

 13. Ingressos extraordinaris 4.594,07 18.045,27

 14. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 0,00 0,00

 IV. Resultats extraordinaris negatius  
  (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14) 0,00 0,00

 V. Resultats negatius abans d’impostos  
  (BIII+BIV-AIII-AIV) 0,00 0,00

 VI. Excedent negatiu de l’exercici (desestalvi)  
  (BV+A16+A17) 0,00 0,00

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
COMPTE DE RESULTATS   RD 776/98  (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

 HAVER EXERCICI 2007 EXERCICI 2006

B) Ingressos 3.162.509,40 2.848.604,23
 1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 2.249.755,70 1.930.654,37

  a) Quotes d’usuaris i afiliats 1.550,00 575,00

  b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors 2.248.205,70 1.930.079,37

  c) Subvencions, donacions i llegats imputats a resultats de l’exercici 0,00 0,00

  d) Reintegraments de subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00

 2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 299.244,56 318.033,55

 3. Augment d’existències de productes acabats i en curs de fab. 0,00 0,00

 4. Altres ingressos 201.411,05 171.880,45

  a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 201.411,05 171.880,45

  b) Altres subvencions afectes a l’activitat mercantil 0,00 0,00

  c) Excés de provisions de riscos i despeses 0,00 0,00

 5. Treballs efectuats per l’entitat per a l’immobilitzat 0,00 0,00

 I. Resultats negatius d’explotació  
  (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5) 400.609,89 409.324,27

 6. Ingressos de participacions en capital 0,00 0,00

  a) En entitats del grup 0,00 0,00

  b) En entitats associades 0,00 0,00

  c) En entitats fora del grup 0,00 0,00

 7. Ingressos d’altres valors negociables i de crèdits de l’actiu immob. 0,00 0,00

  a) D’entitats del grup 0,00 0,00

  b) D’entitats associades 0,00 0,00

  c) D’entitats fora del grup 0,00 0,00

 8. Altres interessos i ingressos assimilats 3.067,67 7.043,64

  a) D’entitats del grup 0,00 0,00

  b) D’entitats associades 0,00 0,00

  c) Altres interessos 3.067,67 7.043,64

  d) Beneficis en inversions financeres 0,00 0,00

 9. Diferències positives de canvi 0,00 0,00
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Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els comptes anuals, presentats en euros, s’ han preparat a partir dels registres 

comptables de Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 

haguent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, en l’àmbit 

estatal i autonòmic, i en particular el RD 776/1998, de 30 d’abril, i la Llei 50/2002, 

de 26 de desembre, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i dels excedents de l’Entitat. 

 

a) Imatge Fidel:

Inexistència de raons excepcionals. 

b) Principis comptables:

Inexistència de raons excepcionals. 

c) Comparació de la informació:

Inexistència de raons excepcionals. 

d) Elements aplegats en diverses partides:

Inexistència d’elements recollits en diverses partides. 

   

Nota 3. Excedent de l’exercici
La Fundació es troba regulada per la Llei 50/2002, de 26 de desembre i realitza l’assig-

nació dels excedents d’acord amb el previst a l’article 27 de l’esmentada norma.

La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2007 és la següent: 

 

Base de repartiment  
Excedent de l’exercici  2.189,10 

Romanent   

Reserves voluntàries   

Reserves   

 TOTAL  2.189,10 

Distribució   
A dotació fundacional / fons social 

A reserves especials  

A reserves voluntàries  

A romanent  2.189,10

A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  

 

 TOTAL  2.189,10

Memòria exercici 2007
   

Nota 1. Activitat de l’entitat 
La Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma es constituí 

com a Fundació cultural sense ànim de lucre, d’acord amb la Llei 50/02 de 26 de 

desembre de fundacions i amb el Decret 45/1998, de 14 d’abril, de creació i regula-

ció del registre únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

i d’organització de l’exercici del Protectorat, el 30 de juliol de 2003, amb capacitat 

per a actuar per temps indefinit. 

 

El seu domicili es troba al Baluard de Sant Pere, de la ciutat de Palma i extén el seu 

àmbit territorial de funcionament a les Illes Balears.

La Fundació té per objecte segons els Estatuts pels quals es regeix, sostenir, conser-

var, exposar i promocionar el Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma; i les 

obres d’art procedents de la Col.lecció Serra, el Conjunt de les obres d’art cedides 

per la resta de fundadors i les que adquireixi o estiguin, per qualsevol títol, en 

possessió de la Fundació. Això sense perjudici de les noves aportacions que es pu-

guin fer en qualsevol moment. N’és, així mateix, objecte fundacional l’adquisició o 

possessió de qualsevol títol de béns. 

Per al degut desenvolupament de l’objecte fundacional, la Fundació du a terme, 

entre d’altres, les activitats següents:

a) L’organització d’exposicions d’obres d’art i la realització d’exposicions especials, que 

complementen la col.lecció, el conjunt, i la resta d’obres d’art que la Fundació posseeixi.

b) Totes les activitats necessàries o convenients per al sosteniment, conservació, 

exhibició i promoció pública del Museu i obres d’art en general.

c) La realització d’activitats docents i manifestacions culturals, conferències, publicacions, 

concessions d’ajudes, i activitats complementàries o semblants a les esmentades.

d) L’explotació directa o en règim de contracta de sales, botiga, llibreria, restaurant 

cafeteria i la resta d’espais pertanyents al Museu. 

El beneficiari de les activitats esmentades és tota persona que en frueix. 
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La dotació anual a l’amortització es calcula, per als elements depreciables, pel mètode 

lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents béns, la qual s’inicia en el mo-

ment de la posta en funcionament del bé i de l’inici de l’activitat, i és com segueix:

   anys de vida util estimada

Altres instal·lacions i utillatge 10

Mobiliari 10

Equips procés informació 5

Altre immobilitzat material 10

e) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues:

Al tancament de l’exercici 2007, les immobilitzacions financeres corresponen a fiances 

dipositades.

f) Crèdits no derivats de les activitats:

Inexistència de crèdits no derivats de les activitats.  

g) Existències:

Es valoren al preu d’adquisició o cost de producció. No s’han fet correccions valoratives.

h) Subvencions, donacions i llegats:

Els elements patrimonials rebuts en les subvencions, donacions i llegats es valoren pel seu 

valor de taxació o venal, amb el límit del valor de mercat, sempre que tenguin la consi-

deració de no reintegrables. Si es tracte de cessions d’ús s’apliquen sobre els valors abans 

esmentats les correccions establertes per la normativa fiscal (ITPIAJD). Es comptabilitzen 

com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis” i es traslladen a resultats en funció de 

la depreciació del bé rebut o del bé finançat per la subvenció, donació o llegat.  

Si es concedèixen amb assignació a una finalitat concreta s’imputen a resultats en 

funció de la finalitat esmentada, i en cas de inexistència d’assignació a una finalitat 

concreta es reconèixen com a ingressos de l’exercici en el que es concedèixen.

i) Provisions per a pensions i obligacions similars:

Inexistència de provisions per a pensions i obligacions similars. 

j) Altres provisions del grup I:

Inexistència d’altres provisions del grup I.

k) Deutes:

Els deutes no derivats de l’activitat es valoren pel criteri de reemborsament i la 

resta pel seu nominal. El llarg termini s’estableix a partir de 12 mesos.

l) Impost sobre beneficis:

Per a les rendes no exemptes, un cop obtingut l’excedent abans d’impostos de 

l’exercici s’efectuen els ajustos, permanents i temporals, per a convertir l’excedent 

comptable en excedent fiscal. Seguidament s’apliquen les deduccions i bonificaci-

ons a les que l’Entitat tengui dret.

Nota 4. Normes de valoració
Els criteris comptables aplicats en relació amb les diferents partides són els següents:  

a) Despeses d’establiment:

Inexistència de despeses d’establiment.

b) Immobilitzat immaterial:

Els elements patrimonials aquí continguts són de carácter intangible i es valoren a 

preu d’adquisició. Les eventuals adquisicions a títol gratuït, s’activen al seu valor 

de taxació o valor venal. Les cessions, vitalícies o temporals, de béns es valoren 

pel seu valor de taxació o venal ponderat, d’acord amb les normes establertes per 

l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.  

El terreny anomenat “Baluard de Sant Pere” s’ha valorat d’acord amb els criteris 

aplicats per l’Ajuntament de Palma. Pel que fa a l’edifici del Museu, cedit a la Fun-

dació en 2004 pel Consorci Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, aquest 

s’ha registrat pel valor de construcció del mateix, 16,9 milions d’euros. 

 

La dotació anual a l’amortització es calcula, en relació amb els béns depreciables, 

pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents béns depreciables 

des de l’inici de l’activitat, la qual es com segueix: 

 

   anys de vida util estimada 

Cessions 99 

Propietat industrial i intel·lectual 5 

Aplicacions informàtiques 3 

 

Els elements inclosos dins la partida de cessions s’amortitzen durant el periode 

que reste de la cessió; no obstant, si aquest periode fos superior al de vida útil dels 

elements materials, s’aplica la vida útil estimada material.

c) Béns integrants del Patrimoni Històric.

Donat que l’objecte social de la Fundació està inexorablement relacionat amb el 

Museu que porta el seu nom, s’ha cregut oportú emprar aquesta partida per a refle-

xar les inversions de les obres propietat de la Fundació. Per tant, tota la informació 

que a efectes de presentació del estats comptables faci referència al Patrimoni His-

tòric, s’ha d’entendre com a Obres del Museu.  

El criteris de valoració són el mateixos que el de l’immobilitzat material. Degut 

a que no es deprecien no s’apliquen dotacions a l’amortització. No s’han aplicat 

provisions. 

d) Immobilitzat material:

Les diferents partides de l’immobilitzat material es comptabilitzen pel seu preu 

d’adquisició, de construcció, de rehabilitació o de millora. Les adquisicions a títol 

gratuït, s’activen al seu valor de taxació o valor venal.
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Nota 6. Béns del patrimoni històric
El detall de les obres del Museu, propietat de la Fundació és el següent: 

Aquests béns no s’amortitzen.

El concepte de bestretes s’ajusta a obres en periode d’elaboració pendents de recepcionar. 

  

Nota 7. Existències
Es corresponen als béns destinats a la Tenda del Museu. No existeixen compromi-

sos firmes aplicables a les existències, ni limitacions a la seva disponibilitat per 

part de la Fundació.

No existeixen partides registrades per una quantitat fixa ni cap tipus d’embargament. 

 

Nota 8. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia
El desglossament de la partida D.III de l’actiu del balanç durant l’exercici és: 

  

   

   

  

Nota 9. Fons propis
La composició d’aquest epígraf i els moviment dels diferents comptes durant l’exercici 

són els següents: 

 

   

   

L’Entitat ha comptabilitzat en 2007 la distribució d’excedent aprovada pel Patronat 

i reflectida als comptes anuals corresponents a l’exercici 2006.

m) Transaccions en moneda estrangera:

Immobilitzat material i immaterial. La conversió a euros es fa aplicant al preu d’ad-

quisició el tipus de canvi vigent a la data en que el béns s’incorporen al patrimoni.

La conversió en euros del pagament de deutes en moneda estrangera es realitza 

aplicant el tipus de canvi vigent en el moment de l’operació, generant diferències 

positives o negatives de canvi, que es comptabilitzen a ingressos o despeses en 

funció del seu signe. A 31/12 no hi ha deutes en moneda estrangera.

n) Ingressos i despeses:

Pel que fa als criteris utilitzats per al reconeixement dels ingressos i les despeses 

es segueix l’establert a les normes de valoració 18ª i 19ª del PGC d’entitats sense 

finalitat lucratives RD 776/1998, de 30 d’abril.

Nota 5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del museu
La composició d’aquest epígraf i els moviment dels diferents comptes durant l’exercici 

són els següents:

Costos Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Despeses d’establiment 0,00 0,00 0,00 0,00  

Immobilitzacions immaterials 22.383.199,95 454.933,69 83.916,17 22.754.217,47   

 Dret ús Baluard de Sant Pere 1.494.280,12 0,00 0,00 1.494.280,12  

 Dret ús Museu es Baluard 16.949.167,85 0,00 0,00 16.949.167,85  

 Cessions temporals obres d’art 3.831.776,78 410.701,44 83.916,17 4.158.562,05  

 Altres 107.975,20 44.232,25 0,00 152.207,45  

Immobilitzacions materials 372.445,89 13.594,20 0,00 386.040,09  

 Altres inst., util. i mobiliari 311.460,94 9.613,23 0,00 321.074,17  

 Altres immobilitzat 60.984,95 3.980,97 0,00 64.965,92  

 

 TOTALS 22.755.645,84 468.527,89 83.916,17 23.140.257,56  
 

Les baixes registrades en “Cessions temporals d’obres d’art” corresponen a les 

devolucions d’obres tornades, un cop exhaurit el termini per al qual varen ésser 

cedides a la Fundació. 

Amortització Acumulada Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Immobilitzacions immaterials 1.083.707,12 376.385,99 0,00 1.460.093,11  

 Dret ús Baluard de Sant Pere 45.472,59 15.157,53 0,00 60.630,12  

 Dret ús Museu es Baluard 1.004.953,15 346.132,33 0,00 1.351.085,48  

 Cessions temporals obres d’art 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Altres 33.281,38 15.096,13 0,00 48.377,51  

Immobilitzacions materials 106.190,00 43.643,07 0,00 149.833,07  

 Altres inst., util. i mobiliari 72.872,94 31.584,24 0,00 104.457,18  

 Altres immobilitzat 33.317,06 12.058,83 0,00 45.375,89  

 

 TOTALS 1.189.897,12 420.029,06 0,00 1.609.926,18  

Les obres d’art cedides temporalment es troben assegurades en tots els casos.  

Costos   Saldo Inicial Addicions Baixes Traspassos Saldo Final 
Museu  2.826.106,03 622.112,00 0,00 736.255,33 4.184.473,36 

Bestretes  599.273,62 136.981,71 0,00 -736.255,33 0,00 

 TOTALS 3.425.379,65 759.093,71 0,00 0,00 4.184.473,36 

     Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Sector Públic  50.000,00 3.085.000,00 3.135.000,00 0,00 

Sector Privat  0,00 56.506,00 56.506,00 0,00 

    50.000,00 3.141.506,00 3.191.506,00 0,00 

Descripció  Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 
Dotació Fundacional  1.530.280,12 0,00 0,00 1.530.280,12 

Romanent  9.446,15 2.620,19 0,00 12.066,34 

Excedent de l’exercici  2.620,19 2.189,10 2.620,19 2.189,10 

TOTALS  1.542.346,46 4.809,29 2.620,19 1.544.535,56 
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Nota 10. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per la Fundació pertanyen integrament 

a l’activitat pròpia de l’entitat i han tengut el moviment següent: 

Partides del balanç 

   

  

   

   

   

  

   

Les subvencions rebudes del Sector Públic corresponen en la seva pràctica totalitat 

al Govern de les Illes Balears, al Consell Insular de Mallorca i a l’Ajuntament de 

Palma de Mallorca.

La Fundació ha complert amb totes les condicions associades a les subvencions 

rebudes de les diferents entitats. 

Partides del compte de resultats

Entitats Ingressos de l’exercici 
Sector Públic (Traspas subvencions a resultats) 404.436,35 

Total 404.436,35 
 

Nota 11. Deutes
Inexistència de deutes de duració superior a cinc anys i/o deutes amb garantia real. 

Nota 12. Entitats del grup i associades
Inexistència de participacions en entitats del grup i associades.

Nota 13. Situació fiscal
La Fundació comunicà en temps i forma a l’Administració Tributària l’opció per 

l’aplicació del règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives, no 

haguent renunciat al mateix.

L’aplicació d’aquest règim especial queda condicionada, per a cada periode impo-

sitiu, al compliment, durant cada un d’ells, de les condicions i requisits prevists a 

l’article 3 de la Llei 49/2002, que es donen per a l’any 2007.

El 100% de les Rendes obtingudes provenen de rendes exemptes (art.6 L.49/2002) i 

d’explotacions econòmiques exemptes (art.7 L.49/2002), tal i com es pot comprovar 

a la Memòria Econòmica (Nota 25), quedant així una base imposable nul·la a l’efec-

te de l’impost sobre societats.

Nota 14. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents 
Inexistència de garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents. 

Nota 15. Ingressos i despeses.

Despeses d’administració del patrimoni (Col·lecció permanent):  

Serveis exteriors: 42.099,78 

  42.099,78 

 

- Desglossament de la partida Ajudes monetàries: Inexistència d’ajudes 

monetàries.

- Desglossament de la partida Aprovisionaments:

Compres 125.758,07 

Variació d’existències -22.929,97 

   102.828,10 

- Desglossament de la partida Càrregues socials:  

Seguretat social a càrrec de l’empresa 169.177,01 

 

- Desglossament de la partida Variació de les provisions de l’activitat:  

Dotació a la provisió per a insolvències de l’activitat 0,00 

 

- La partida d’ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors, així com 

els derivats de subvencions, donacions i llegats de l’activitat pròpia s’han destinat 

íntegrament al sosteniment, conservació, exposició i promoció del Museu.  

- Desglossament d’ingressos i despeses corresponents a les activitats ordinàries de 

caràcter mercantil:  

Si bé el ingressos provinents de les entrades al museu es classifiquen al compte 

de pèrdues i guanys com a Vendes i altres ingressos de l’activitat mercantil, donat 

l’objecte social de la Fundació, a aquests efectes es consideren com a activitat sense 

finalitat de lucre.  

  

  

- Nombre mitjà de treballadors, exercici 2007:

Categoria Nombre 
Direcció 1

Administració 3

Altres serveis 22

Total  26 

Entitats  Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 
Sector Públic  19.428.070,53 1.456.941,23 463.332,52 20.421.679,24 

Sector Privat  3.510.995,49 176.713,44 25.020,00 3.662.688,93 

 TOTALS  22.939.066,02 1.633.654,67 488.352,52 24.084.368,17 

     Ingressos Despeses Resultat 
Tenda    125.684,01 121.592,30 4.091,71 

Conferències i  seminaris   1.680,00 33.070,00 -31.390,00 
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Desglossament ingressos extraordinaris 

Concepte Import
Traspas subvencions a resultats 404.436,35

Altres ingressos 4.594,07

 Total 409.030,42 

 

L’import dels honoraris corresponents a l’auditoria de l’exercici 2007 han suposat  

9.260,00 euros, IVA no inclòs.

Nota 16. Elements patrimonials afectes a l’activitat mercantil. 
Els elements patrimonials afectes a l’activitat mercantil, tenint en compte l’indicat 

a la Nota 15 anterior, són els següents:

Existències 264.592,61

Nota 17. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies. 
La relació de béns i drets en els quals es materialitza la dotació fundacional i els 

vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies són els relacionats a 

l’inventari adjunt. L’única partida d’actiu que es vincula a activitat sense finalitat 

lucrativa és la relacionada a la Nota 16.

El destí de rendes i ingressos a la realització de les finalitats fundacionals és l’indi-

cat als Annexes 1a, 1b i 1c, els quals formen part integrant d’aquesta nota.

Nota 18. Altra informació
- Canvis dels components del patronat: 

Durant l’exercici econòmic corresponent a l’any 2007 la composició de la Junta de 

Patrons s’ha renovat de manera significativa. 

Els membres que composen el Patronat a 31/12/07 són, en representació del 
Govern de les Illes Balears: 
 M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver.

 Hble. Sra. Bàrbara Galmés Chicón.

 Hble. Sr. Francesc Buils i Huguet. 

en representació del Consell de Mallorca: 
 M. Hble. Sra. Francina Armengol Socías 

 Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià. 

 Hble. Sra. Dolça Mulet Dezcallar. 

en representació de l’Ajuntament de Palma: 
 M. Hble. Sra. Aina Calvo Sastre. 

 Il·lma. Sra. Nanda M. Ramón Tous. 

 Il·lm. Sr. Rogelio Araújo Gil. 

en representació de la Fundació d’Art Serra: 
 Excm. Sr. Pere A. Serra Bauzà. 

 Sra. Carmen Serra Magraner. 

 Sr. Miquel Serra Magraner.

- Autoritzacions atorgades pel Protectorat, o sol·licitades pendents d’autorització: 

Inexistència d’autoritzacions atorgades a l’exercici i/o sol.licituds pendents de con-

testar a la data de tancament.

- Acomptes i crèdits als membres del patronat: 

Inexistència d’acomptes i crèdits als membres del patronat.

- Obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida a favor dels membres 

del patronat:

Inexistència d’obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida a favor 

dels membres del patronat. 

 

- Al llarg de 2007, la Fundació ha registrat  77.249,90 euros en concepte de sous i 

salaris i 14.600,00 euros (IVA inclòs) en concepte de serveis exteriors corresponents 

als membres de l’organ de govern.

Nota 19. Fets posteriors
Amb posterioritat al tancament el I·lm. Sr. Miquel Nadal Buades ha substituit al 

Il·lm. Sr. Rogelio Araújo Gil en representació de l’Ajuntament de Palma i el Sr. 

Rogelio Araújo Gil ha substituit al Sr. Miquel Serra Magraner en representació de la 

Fundació d’Art Serra.

Nota 20. Informació mediambiental 
El balanç no inclou valor net significatiu en actius relacionats amb la protecció i 

millora del mediambient. Tampoc ha incurregut en despeses significatives en l’es-

mentat àmbit, ni té registrada, ni necessitat de registrar, cap provisió per possibles 

riscos mediambientals.

Nota 21. Quadre de finançament
Veure Annex 2 que forma part integrant d’aquesta nota. 

La conciliació entre el resultat procedent de les operacions i el resultat comptable de 

l’exercici és:  

 Exercici  
 2007 2006 

Excedent de l’exercici 2.189,10 2.620,19 

Dotacions per Amortitzacions 420.029,06 418.104,47 

Subvencions de capital traspassades a resultats -404.436,35 -402.946,95 

Recursos procedents de les operacions 17.781,81 17.777,71 
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Nota 22. Compte de resultats analític
Veure Annex 3 que forma part integrant d’aquesta nota.

 

Nota 23. Bases de presentació de la liquidació del pressupost
S’han aplicat les normes establertes en materia d’informació pressupostària esta-

blertes a l’Annex II del R.D. 776/1998, de 30 d’abril, pel que s’aproven les normes 

d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat lucratives 

i les normes d’informació pressupostària d’aquestes entitats. 

Seguint l’article 9 dels Estatuts de la Fundació el model pressupostari s’ha elaborat 

d’acord a la diferenciació entre els ingressos i despeses ordinàries i els ingressos i 

despeses especificament vinculats als programes inclosos al Pla d’Actuació. Aquest 

model permet dur un control directe tant de les despeses ordinàries i generals del 

museu (que inclouen la col·lecció permanent), que no són imputables a cap plà 

d’actuació específic, com d’aquelles despeses que depenen de les activitats previs-

tes, les quals es consideren necessàries per a l’optimització dels recursos.

Els ingressos i despeses pressupostaris s’han imputat a cada programa d’acord a 

una assignació directe de cada naturalesa comptable. 

Nota 24. Informació de la liquidació del pressupost 
Operacions de funcionament. Els ingressos d’aquest epígraf han estat un 3,7% infe-

riors als pressupostats, quedant aquesta xifra compensada per una disminució de 

les despeses per operacions de funcionament d’un 3,1% respecte a les previstes.  

Operacions de Fons. Les diferències entre el realitzat i el pressupost (+22,3% en 

despeses i +23,7% en ingressos) venen donades per les cessions temporals d’obres 

d’art (veure Nota 5), inicialment no previstes i que representen un major import 

d’inversions i un augment de subvencions, donacions i llegats de capital i altres.

Nota 25. Memòria econòmica (Art. 3 del R.D. 1270/2003 - Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius  fiscals al mecenatge).

a) Rendes exemptes i no exemptes de l’impost sobre societats.

Llei 49/2002 Ingressos Despeses 
Art. 6. Rendes exemptes:   

1r. a) donatius i donacions rebuts per col·laborar en els fins de l’entitat:   

 Dotació patrimonial   

 Convenis de col.laboració empresarial (Llei 49/2002 art. 25) 184.612,76 184.484,97 

 Contractes de patrocini publicitari ( Llei 34/1998) 47.462,07 47.429,22 

1r. b) associats, col.laboradors o benefactors 2.017.680,87 2.016.284,22 

1r. c) subvencions per finançar activitats exemptes 404.436,35 404.156,40

2n. procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari:   

 Dividends i participacions en beneficis de societats   

 Interessos 3.067,67 3.065,55 

 Cànons i lloguers 201.411,05 201.271,63 

3r. Derivades d’adquisicions o de transmisions, per qualsevol títol, de béns o drets.   

Art. 7. Explotacions econòmiques exemptes:   

1r. prestació de serveis de promoció i gestió de l’acció social, asssitència social i inclusió social   

2n. prestació de serveis d’hospitalització o assistència sanitaria.   

3r. investigació científica i desenvolupament tecnològic   

4t. del béns declarats d’interès cultural, museus, biblioteques, arxius i centres de documentació 171.880,55 171.761,57 

5è. organització de representacions musicals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses   

6è. parcs i altres espais naturals protegits   

7è. ensenyament i formació professional   

8è. organització d’exposicions, conferències, col.loquis, cursos o seminaris 1.680,00 1.678,84 

9è. elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, fullets, material audiovisual i material multimèdia 71.814,56 71.764,85 

10è. prestació de serveis de caràcter esportiu a persones físiques que practiquin l’esport o l’educació física   

11è. caràcter merament auxiliar o complementari de les exemptes (<= 20% dels ingressos totals) 53.869,45 53.832,16 

12è. escassa rellevància (<= 20.000 €) 4.594,07 4.590,89 

Criteris utilitzats per determinar la distribució de les despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat:
Aplicació sobre les despeses totals del percentatge que representen cada un dels ingressos obtinguts a l’exercici respecte dels 

ingressos totals de l’entitat.
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b) Ingressos, Despeses i Inversions dels Projectes o Activitats desenvolupats per al compliment de les 
finalitats estatutàries.
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

  Ingressos Despeses Inversions 
10. Capital   

13. Ingressos a distribuir en diversos exercicis 1.549.738,50  

20. Despeses d’establiment   

21. Immobilitzacions immaterials   454.933,69

22. Immobilitzacions materials   13.594,20

23. Museu   759.093,71

24. Inversions financeres en empreses del grup   

25. Altres inversions financeres permanents   

26. Fiances i dipòsits constituits a llarg termini   650,00

27. Despeses a distribuir en diversos exercicis   

60. Compres  208.201,71 

61. Variació d’existències  -105.373,61 

62. Serveis exteriors  1.881.855,57 

63. Tributs  310,66 

64. Despeses de personal  745.997,81 

65. Ajudes monetàries de l’entitat i altres despeses de gestió   

66. Despeses financeres  8.999,06 

67. Pèrdues procedents de l’immobilitzat i despeses excepcionals  300,04 

68. Dotacions per a amortitzacions  420.029,06 

69. Dotacions a les provisions   

70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc. 299.244,56  

71. Variació d’existències   

72. Ingressos propis de l’entitat 2.249.755,70  

73. Treballs realitzats per a l’entitat   

74. Subvencions a l’explotació   

75. Altres ingressos de gestió 201.411,05  

76. Ingressos financers 3.067,67  

77. Beneficis procedents de l’immobilitzat i ingressos excepcionals 409.030,42  

79. Excessos i aplicacions de provissions   

 Totals 4.712.247,90 3.160.320,30 1.228.271,60 

c) Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos als quals es refereix l’article 3.2n de la Llei 
49/2002, així com descripció de la destinació o de l’aplicació que s´hi dóna.
L’article abans esmentat fa referència als requisits de les entitats sense finalitats lucratives, on al punt 2n s’hi especifica la 

necessitat de destinar a les finalitats d’interés general almenys el 70% de les rendes i ingressos següents: 

 Les rendes de les explotacions econòmiques.

 Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.

 Els ingressos obtinguts per la reste de conceptes, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquest ingressos.

La Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, persegueix finalitats d’interés general, en concret educatives i culturals. 

Durant l’exercici econòmic corresponent a l’any 2007, totes les rendes i ingressos obtinguts s’han destinat a la finalitat educativa i cultural que 

persegueix el seu objecte social mitjançant l’explotació i divulgació del Museu Es Baluard. 

d) Retribucions satisfetes per l’entitat als seus patrons, representants o membres de l’òrgan de govern.

  Patrons Representants Òrgan de Govern 
Dineràries:    

Reembossament de despeses ocasionades per l’acompliment de la seva funció    

Serveis prestats a l’entitat diferents del propis de les seves funcions   14.616,00 

 En espècie    

e) Participacions de l’entitat en societats mercantils.
Societat Mercantil   Percentatge participació

Denominació Social N.I.F.  

La Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma no participa en cap societat mercantil.  

f) Retribucions percebudes pels administradors que representen l’entitat en les societats mercantils en què 
hi participa.
Societat Mercantil  Retribucions percebudes Quantitats reintegrades 

Denominació Social N.I.F.   

La Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma no participa en cap societat mercantil.

g) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general subscrits per l’entitat.
Col·laborador  Quantitats rebudes 

Denominació Social N.I.F.  

Fundación Bancaja G12232294 92.250,00 

Caja de Ahorros del Mediterraneo G03046562 50.000,00 

Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les I.B. S0711001H 42.362,76 

  184.612,76 

h) Activitats prioritàries de mecenatge que duu a terme l’entitat.
Inexistència d’activitats de mecenatge.

i) Destinació del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució.
D’acord amb l’article 31 dels Estatuts de la Fundació, “... En cas de liquidació de la Fundació, el seu patrimoni passarà a la ciu-

tat de Palma, representada pel seu Ajuntament, amb l’obligació de mantenir la destinació cultural pervista en aquests Estatuts. 

Queden per descomptat fora de perill d’aquesta transmissió els béns que no siguin de propietat plena de la Fundació, els quals 

revertiran en els seus propietaris ...”
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Exercici

2004

2005

2006

2007

BASE DE 

L’ARTICLE 27

3.682.748,46

3.283.466,86

2.848.604,23

3.162.509,40

Recursos mínims 
a destinar en 
l’exercici (artº. 27 
Llei 50/2002). (ve 
de l’Annex 1a)

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

Despeses act. 

pròpia meritats en 

l’exercici  (inclou 

despeses comuns a 

la act. pròpia)

3.464.753,00

2.594.699,47

2.427.879,57

2.740.291,24

Recursos destinats en l’exercici a compliment de finalitats  Recursos destinats a 
compliment de fins fets efectius 
en l’exerciciInversions 

realitzades en 

l’activitat pròpia 

en l’exercici

470.927,70

396.073,95

402.946,95

404.436,35

TOTAL RECURSOS 

DESTINATS EN 

L’EXERCICI

3.935.680,70

2.990.773,42

2.830.826,52

3.144.727,59

% Recursos 

destinats 

s/ Base de 

l’article 27

106,87%

91,09%

99,38%

99,44%

DIFERÈNCIA:  Recursos 
destinats en exces (+)  o 
defecte (-)  s/70% mínim. 
(a compensar en 4 
exercicis)

1.357.756,78

2.050.103,40

2.886.906,96

3.817.877,97

2004

2.577.923,92

2005

2.298.426,80

2006

0,00

1.994.022,96

2007

0,00

0,00

2.213.756,58

Total recursos fets 
efectius 

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

% (artº 
27 Llei 
50/2002)

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Despeses de l’activitat pròpia 

(comuns + específics)

3.464.753,00

2.594.699,47

2.427.879,57

2.740.291,24

11.227.623,28

TOTAL DESPESES 

NO DEDUÏBLES

0,00

3.950.838,23

3.005.930,94

2.845.984,04

3.160.320,30

12.963.073,51

Ingressos no computables (Benefici 

en venda immobles activ.pròpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajusts (-) del resultat comptable Diferència: 
BASE DE L’ARTICLE 27

0,00

3.682.748,46

3.283.466,86

2.848.604,23

3.162.509,40

12.977.328,95

Import

0,00

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

9.084.130,26

Recursos mínims a destinar a 
complimient de fins en l’exercici

TOTAL

%

N/A

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Exercici

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 1a

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 1b

Resultat 
Comptable

0,00

-268.089,77

277.535,92

2.620,19

2.189,10

14.255,44

Dotacions a l’amortització i 

a les provisions  (immobilitzat)

0,00

486.085,23

411.231,47

418.104,47

420.029,06

1.735.450,23

Ajusts (+) del resultat comptable 

259.459,17

61.481,18

45.619,61

42.099,78

0,00

0,00

0,00

0,00

259.459,17

61.481,18

45.619,61

42.099,78

-477.090,52

-595.212,19

-524.101,24

-590.402,10

Exercici

2004

2005

2006

2007

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  Annex 1c

 Despeses d’administració                                                            

5% dels fons 

propis

63.109,52

76.986,31

77.117,32

77.226,78

20 % dels 

ingressos 

obtinguts

736.549,69

656.693,37

569.720,85

632.501,88

Despeses comuns 
assignades a 
l’administració 
del patrimoni

Despeses 
rescabalables 
als patrons

Total despeses 
admó. meritades 
en l’exercici

Supera (+). No 
supera (-) el límit 
màxim elegit

Límits alternatius
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Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 2. Quadre de finançament

APLICACIONS Exercici 2007 Exercici 2006  ORIGENS Exercici 2007 Exercici 2.006
1. Recursos aplicats en les operacions    1. Recursos procedents de les operacions 17.781,81 17.777,71

2. Despeses d’establiment i formalització de deutes    2. Aportacions  

3. Adquisicions d’immobilitzat    3. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres 1.549.738,50 1.343.063,68

a) Immobilitzacions immaterials 454.933,69 210.367,32  4. Deutes a llarg termini  

b) Béns del Patrimoni Històric 759.093,71 1.103.884,21  a) Emprèstits i altre passius anàlegs  

c) Immobilitzacions materials 13.594,20 17.390,36  b) D’entitats del grup  

d) Immobilitzacions financeres    c) D’entitats associades  

      d1) Entitats del grup    d) D’altres deutes  

      d2) Entitats associades    e) De proveïdors d’immobilitzat i altres 85.680,00 489.000,00

      d3) Altres inversions financeres 650,00   5. Alienació d’immobilitzat  

4. Reduccions del fons social o dotació fundacional     a) Immobilitzacions immaterials 83.916,17 14.832,00

5. Cancelació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini    b) Béns del Patrimoni Històric  

a) Emprèstits i altre passius anàlegs    c) Immobilitzacions materials  

b) D’entitats del grup    d) Immobilitzacions financeres  

c) D’entitats associades        d1) Entitats del grup  

d) D’altres deutes        d2) Entitats associades  

e) De proveïdors d’immobilitzat i altres 422.000,00 25.000,00      d3) Altres inversions financeres  

6. Provisions per a riscos i despeses    6. Cancelació anticipada o traspàs a curt termini d’immob. financeres  

    a) Entitats del grup  

    b) Entitats associades  

    c) Altres inversions financeres  

   
Total aplicacions 1.650.271,60 1.356.641,89  Total orígens 1.737.116,48 1.864.673,39 
Excés d’origens sobre aplicacions (augment del capital circulant) 86.844,88 508.031,50  Excés d’aplicacions sobre origens (disminució del capital circulant)  

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT Exercici 2007 Exercici 2007  VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT Exercici 2006 Exercici 2006
 Augments Disminucions   Augments Disminucions

1. Fundadors i altres per desembossaments exigits    1. Fundadors i altres per desembossaments exigits  

2. Existències 22.929,97   2. Existències 27.773,03 

3. Deutors 71.902,46   3. Deutors  306.664,72

4. Creditors  61.974,52  4. Creditors 605.440,74 

5. Inversions financeres temporals 480,43   5. Inversions financeres temporals  

6. Tresoreria 72.102,26   6. Tresoreria 158.181,05 

7. Ajustaments per periodització  18.595,72  7. Ajustaments per periodització 23.301,40 

Total 167.415,12 80.570,24  Total 814.696,22 306.664,72
Variació del capital circulant 86.844,88   Variació del capital circulant 508.031,50  
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Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 3. Compte de Resultats Analític

 EXERCICI 2007 EXERCICI 2006

CONCEPTES IMPORT PERCENT. IMPORT PERCENT.
Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 2.249.755,70 81,8% 1.930.654,37 79,8%

( +) Vendes netes i prestació de serveis de l’activitat mercantil 

i altres ingressos 500.655,61 18,2% 489.914,00 20,2%

( ± ) Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( ± ) Treballs efectuats per l’entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( + ) Subvencions a l’explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( = ) VALOR DE LA PRODUCCIÓ 2.750.411,31 100,0% 2.420.568,37 100,0%

( - ) Ajudes monetàries i altres 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( - ) Compres netes -208.201,71 -7,6% -175.220,04 -7,2%

( ± ) Var. de existenc. de béns destinats a l’activitat, matèries primeres 

i altres mat. consumibles 105.373,61 3,8% 89.593,63 3,7%

( - ) Despeses externes i d’explotació -1.878.750,84 -68,3% -1.579.919,35 -65,3%

( = ) VALOR AFEGIT DE L’ENTITAT 768.832,37 28,0% 755.022,61 31,2%

    

( - ) Altres despeses -3.415,39 -0,1% -10.394,50 -0,4%

( + ) Altres ingressos 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( - ) Despeses de personal -745.997,81 -27,1% -733.672,91 -30,3%

( = ) RESULTAT BRUT DE L’EXPLOTACIÓ 19.419,17 0,7% 10.955,20 0,5%

    

( - ) Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat -420.029,06 -15,3% -418.104,47 -17,3%

( - ) Dotacions al fons de reversió 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( - ) Insolvències de crèdits i variació provisions de l’activitat 0,00 0,0% -2.175,00 -0,1%

( = ) RESULTAT NET DE L’EXPLOTACIÓ -400.609,89 -14,6% -409.324,27 -16,9%

    

( + ) Ingressos financers 3.067,67 0,1% 7.043,64 0,3%

( - ) Despeses financeres -8.999,06 -0,3% -14.052,88 -0,6%

( - ) Dotacions per a amortitzacions i provisions financeres 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( = ) RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES -406.541,28 -14,8% -416.333,51 -17,2%

    

( + ) Beneficis procedents de l’Immobilitzat i ingressos excepcionals 409.030,42 14,9% 420.992,22 17,4%

( - ) Pèrdues procedents de l’Immobilitzat i despeses excepcionals -300,04 -0,0% -2.038,52 -0,1%

( - ) Variació de les provisions de l’Immobilitzat immaterial, 

material i cartera de control 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( = ) RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS 2.189,10 0,1% 2.620,19 0,1%

    

( ± ) Impost sobre societats 0,00 0,0% 0,00 0,0%

( = ) EXCEDENT DESPRÉS D’IMPOSTOS (POSITIU O NEGATIU) 2.189,10 0,1% 2.620,19 0,1%
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Liquidació del pressupost de despeses. EXERCICI 2007

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Liquidació del pressupost d’ingressos. EXERCICI 2006

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 

EPÍGRAFS PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIÓ
Operacions de funcionamient   
1. Ajudes monetàries i altres: 0,00 0,00 0,00

   a) Ajudes monetàries 0,00 0,00 0,00

   b) Despeses per a col.laboracions i de l’órgan de govern 0,00 0,00 0,00

2. Consums d’explotació 166.100,00 102.828,10 -63.271,90

3. Despeses de personal 915.000,00 745.997,81 -169.002,19

4. Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 414.000,00 420.029,06 6.029,06

5. Altres despeses 1.748.860,00 1.882.166,23 133.306,23

6. Variació de les provisions de l’activitat i pèrdues de crèdits incobrables 0,00 0,00 0,00

7. Despeses financeres i despeses assimilades 17.500,00 8.999,06 -8.500,94

8. Despeses extraordinàries 0,00 300,04 300,04

9. Impost sobre societats 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FUNCIONAMIENT 3.261.460,00 3.160.320,30 -101.139,70

Operacions de fons   
1. Disminució de subvencions, donacions i llegats de capital i altres 399.000,00 404.436,35 5.436,35

2. Augment de l’immobilitzat: 937.500,00 1.228.271,60 290.771,60

   a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes 0,00 0,00 0,00

   b) Béns de Patrimoni Històric 850.000,00 759.093,71 -90.906,29

   c) Immobilitzacions materials 40.000,00 13.594,20 -26.405,80

   d) Immobilitzacions immaterials 47.500,00 454.933,69 407.433,69

   e) Immobilitzacions financeres 0,00 650,00 650,00

3. Augment d’existències 0,00 22.929,97 22.929,97

4. Augment d’inversions financeres 0,00 480,43 480,43

5. Augment de tresoreria 0,00 72.102,26 72.102,26

6. Augment de capital de funcionament 0,00 0,00 0,00

7. Disminució de provisions per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00

8. Disminució de deutes 422.000,00 422.000,00 0,00

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FONS 1.758.500,00 2.150.220,61 391.720,61

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTARIS 5.019.960,00 5.310.540,91 290.580,91

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 

EPÍGRAFS PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIÓ
Operacions de funcionamient   
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia: 2.386.000,00 2.249.755,70 -136.244,30

   a) Quotes d’usuaris i afiliats 1.000,00 1.550,00 550,00

   b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 2.385.000,00 2.248.205,70 -136.794,30

   c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat 0,00 0,00 0,00

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat 318.960,00 299.244,56 -19.715,44

3. Altres ingressos 180.000,00 201.411,05 21.411,05

4. Ingressos financers 0,00 3.067,67 3.067,67

5. Ingressos extraordinaris 399.000,00 409.030,42 10.030,42

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMIENT 3.283.960,00 3.162.509,40 -121.450,60

Operacions de fons   
1. Aportacions de fundadors i associats 0,00 0,00 0,00

2. Augment de subvencions, donacions i llegats de capital i altres 900.000,00 1.549.738,50 649.738,50

3. Disminució de l’immobilitzat 414.000,00 503.945,23 89.945,23   

   a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes 0,00 0,00 0,00

   b) Béns de Patrimoni Històric 0,00 0,00 0,00

   c) Immobilitzacions materials 43.000,00 43.643,07 643,07

   d) Immobilitzacions immaterials 371.000,00 460.302,16 89.302,16

   e) Immobilitzacions financeres 0,00 0,00 0,00

4. Disminució d’existències 0,00 0,00 0,00

5. Disminució d’inversions financeres 0,00 0,00 0,00

6. Disminució de tresoreria 0,00 0,00 0,00

7. Disminució de capital de funcionament 422.000,00 8.667,78 -413.332,22

8. Augment de provissions per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00

9. Augment de deutes  85.680,00 85.680,00

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FONS 1.736.000,00 2.148.031,51 412.031,51

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 5.019.960,00 5.310.540,91 290.580,91
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Distribució del pressupost per programes. Exercici 2007

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total despeses pressupostàries

PROGRAMES PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ

Activitat Ordinària 2.486.600,00 2.313.952,91 476.500,00 788.225,28 2.963.100,00 3.102.178,19

Col·lecció Permanent 71.300,00 42.099,78 1.282.000,00 1.361.995,33 1.353.300,00 1.404.095,11

Exposicions 609.660,00 657.559,83   609.660,00 657.559,83

Conferències 31.500,00 33.070,00 0,00 0,00 31.500,00 33.070,00

Tallers 15.600,00 6.888,20 0,00 0,00 15.600,00 6.888,20

Altres Programes 29.300,00 97.750,52 0,00 0,00 29.300,00 97.750,52

TOTAL ACTIVITATS 3.243.960,00 3.151.321,24 1.758.500,00 2.150.220,61 5.002.460,00 5.301.541,85
Operacions Financeres 17.500,00 8.999,06 0,00 0,00 17.500,00 8.999,06

TOTAL ALTRES ACTIVITATS 17.500,00 8.999,06 0,00  17.500,00 8.999,06

TOTAL GENERAL 3.261.460,00 3.160.320,30 1.758.500,00 2.150.220,61 5.019.960,00 5.310.540,91

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total ingressos pressupostaris

PROGRAMES PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ

Activitats 3.266.460,00 3.159.441,73 1.736.000,00 2.148.031,51 5.002.460,00 5.307.473,24

TOTAL ACTIVITATS 3.266.460,00 3.159.441,73 1.736.000,00 2.148.031,51 5.002.460,00 5.307.473,24

      

Operacions Financeres 17.500,00 3.067,67   17.500,00 3.067,67

TOTAL ALTRES ACTIVITATS 17.500,00 3.067,67   17.500,00 3.067,67

      

TOTAL GENERAL 3.283.960,00 3.162.509,40 1.736.000,00 2.148.031,51 5.019.960,00 5.310.540,91


