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La Memòria de 2008 parla d’un temps de canvi. Si l’any comen-

çava a Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

sota la direcció de Marie-Claire Uberquoi, a qui també va corres-

pondre el comissariat i la inauguració de la primera exposició de 

la programació anual, «Light Messages», amb obres de Chema 

Alvargonzález, Daniel Canogar i Bernardí Roig, ja des de la prime-

ra setmana de febrer de 2008, la responsabilitat de la direcció del 

museu, de la gestió i de la programació requeia en qui subscriu 

aquestes línies. A les pàgines següents podreu trobar un extracte 

de les activitats principals desenvolupades des de cada una de 

les àrees del museu, la memòria econòmica, a més d’un resum 

de premsa que ofereix testimoni dels canvis, de les iniciatives 

empreses, dels objectius aconseguits, de les repercussions i de 

les opinions recollides sobre tot allò que va succeir. Així i tot, en 

aquesta introducció vull avançar el que el 2008 va significar per 

a Es Baluard, tractar d’explicar les il·lusions que s’hi varen posar 

i l’esforç fet en el treball de tot l’equip per poder dur a terme els 

reptes que es varen plantejar.   

Tota persona que assumeix la direcció d’una entitat museística 

estableix criteris i prioritats. El 2008, Es Baluard, quatre anys 

després de la seva obertura, es podia considerar un museu jove 

però que ja havia passat la primera fase d’assentament i nor-

malització del funcionament intern per la qual ha de passar tot 

museu en l’etapa inicial. El meu nomenament com a directora 

d’Es Baluard, un nomenament no lliure de polèmica, duia im-

plícita la responsabilitat d’entrar en una segona etapa, en una 

nova dinàmica adreçada a potenciar la comunicació amb la 

ciutadania, que aquesta el sentís i el visqués com el museu pú-

blic que és, a més de fomentar l’obertura cap a nous horitzons, 

més enllà de les Illes Balears, mitjançant la col·laboració amb 

museus i centres d’art que es troben en primera línia del mapa 

internacional. Els museus en general i els d’art contemporani 

en particular són molt presents a la ciutat, a la comunitat i al 

país al qual pertanyen, en bona mesura gràcies al canvi experi-

mentat en la concepció tradicional del museu, entès al llarg de 

segles com a institució més o manco estàtica per a la custòdia 

d’un patrimoni permanent i inqüestionable, per convertir-se en 

l’actualitat en entitats obertes, dinàmiques, properes i genera-

dores de complicitats i de debat crític amb el món de la cultura 

i amb el conjunt de la ciutadania, sense perdre per això la seva 

funció de preservació, difusió i forniment de la col·lecció que 

els dóna entitat. Amb aquests principis d’obertura, transparèn-

cia, debat, foment de l’esperit crític i apropament a la societat 

començava un període que, òbviament, no posava en el 2008 

la seva línia de meta, sinó que suposava el primer estadi d’una 

tasca que haurà de tenir continuïtat al llarg dels propers anys.  

Amb els criteris de qualitat en l’exposició d’obres que fins ara 

mai no s’havien exhibit a les illes i, especialment, amb l’objectiu 

de servir de plataforma de promoció dels millors artistes i col-

lectius de creació del nostre entorn, durant el temps en què 

«Light Messages» es trobava oberta al públic es varen organitzar 

les restants exposicions de l’any. El britànic Jason Martin mostrava 



Ara bé, com deia a l’inici, atès que no només les exposicions i 

la col·lecció són la via d’apropament del museu al seu públic, 

el 2008 es varen incrementar les iniciatives d’obertura a la 

ciutadania i els projectes de difusió cultural. Per a tots els di-

vendres de l’any, es va establir la tarifa «Tu decideixes. Tu poses 

preu a la teva entrada. Tots els divendres, Es Baluard a partir 

de 10 cèntims d’euro». Es donava, es dóna així l’oportunitat que 

qualsevol pugui gaudir del museu un cop per setmana a un preu 

simbòlic. Es començava el disseny d’una nova web, més partici-

pativa i amb els recursos que permeten els darrers avançaments 

tecnològics, un projecte que estarà actiu a partir de la segona 

meitat de 2009. Es reprenia el programa estival «Llunes d’Es Ba-

luard» amb dansa, teatre, música i circ a les terrasses del museu 

els divendres del mes de juliol. El circ es potenciava encara més 

a la Nit de l’Art amb l’actuació del Circ Bover, que feia que més 

de 6.000 persones passassin per Es Baluard entre les 20 i les 24 h 

aquell dia. S’incrementaven les conferències i es va po der escoltar 

Josep Ramoneda, Jonathan Turner, Manuel Romero, Jordi Grangel, 

Juan Montes de Oca, Blanca Palou, Manuel Meijide i, entre d’altres, 

un diàleg entre els col·leccionistes Pilar Citoler i Fernando Meana. 

Els resultats del nostre programa anual «Cartografiem-nos» va-

ren ser extraordinaris, va ser reconegut per la càtedra UNESCO de 

la Universitat de Girona com un dels programes educatius més 

innovadors de l’Estat espanyol. I en seguiment del compromís 

i la tasca habitual d’Es Baluard amb col·lectius que necessiten 

suport per a la integració, s’iniciava un interessant treball d’inves-

tigació al voltant de l’educació especial, centrat en persones amb 

discapacitat intel·lectual i en persones amb malalties mentals, 

conjuntament amb els centres d’art contemporani La Panera de 

Lleida, el CDAN d’Osca i Le CRAC de Languedoc-Roussillon, en 

un projecte de l’Euroregió. 

A més dels museus i els centres d’art esmentats, tant per a les 

exposicions de 2008 com per a les dels anys següents, així 

com per a iniciatives diverses, Es Baluard va col·laborar amb 

el CAC Málaga, amb la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, 

ARTIUM de Vitòria o MKM de Duisburg (Alemanya), entre al-

tres entitats culturals importants.

El 2008 va ser un any de molta feina a Es Baluard. Per això 

l’agraïment més gran d’aquesta memòria ha de ser per a tot 

l’equip del museu, que des del primer dia m’acollí generosa-

ment i féu un esforç enorme per fer possible que tots aquests 

projectes es poguessin dur endavant. I també he d’agrair la 

confiança de tots i cada un dels patrocinadors que aquest any 

va tenir el museu: Fundació IBIT, Ràdio i Televisió de Mallorca, 

Fundación Bancaja, Caja del Mediterráneo (CAM), Air Europa, 

MENÚ i Epson, els quals, a través de les seves aportacions, fe-

ren que Es Baluard pogués oferir iniciatives de més enverga-

dura i també de més qualitat. Ara bé, en el moment d’escriure 

aquesta memòria de 2008, i d’escriure-la en passat, el present 

de 2009 ens du reptes i oportunitats noves i més grans. Conti-

nuam esforçant-nos en la feina per oferir-vos Es Baluard a un 

nivell òptim, Es Baluard que tothom mereix.

Cristina Ros Salvà
Directora

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

una pintura de personalitat nova i singular però de gran respec-

te a la tradició, i acabava l’exposició «Nomad» amb el dipòsit 

d’una obra, Feral (2007), a la col·lecció d’Es Baluard. «En Privat 1», 

dedicada en aquesta primera edició a les principals tendències 

actuals de la fotografia, iniciava un cicle que expressa el desig 

del nostre museu de col·laborar amb els col·leccionistes més im-

portants de les Illes Balears o lligats a les illes, així com també 

expressa la voluntat d’aquestes col·leccions privades de donar 

suport a un museu públic. L’artista mallorquina Francesca Martí 

va concebre per a l’Aljub d’Es Baluard una instal·lació, Echoes, 

en la qual es reunien cultures, temps i llenguatges. Especial-

ment remarcable per la complexitat de l’exposició i per la seva 

transcendència, «Animar.te, 20 anys d’animació per ordinador 

a la UIB» reconeixia per primera vegada en una gran exposició 

la feina del col·lectiu MA ISCA d’animació per ordinador de la 

Universitat de les Illes Balears, una exposició en la qual varen 

tenir el mateix pes l’exhibició dels millors curtmetratges realit-

zats pels alumnes del màster MA ISCA (amb centenars de premis 

i reconeixements internacionals) i la part didàctica on aprendre 

el procés de realització d’un curtmetratge d’animació, a través 

d’uns tallers que sempre varen tenir més demanda de la que 

podien acollir. L’exposició «80’s i derives. Una mirada a la col-

lecció d’Es Baluard» exhibia una selecció breu d’obres del fons 

del museu i marcava la voluntat de mostrar la seva col·lecció 

permanent a través de «mirades» diverses que, amb caràcter 

temporal, relacionen artistes i obres segons conceptes diferents. 

Finalment, pel que fa a la part expositiva, el 2008 es tancava 

amb la commemoració del XXVè aniversari del traspàs de Miró 

i amb aquest motiu s’inaugurava la primera gran exposició de 

cartells realitzats directament per l’artista que s’ha organitzat a 

aquestes illes. «Joan Miró. Cartells» va reunir més de 120 obres 

entre cartells i originals, planxes i gravats que l’artista va fer ser-

vir com a matriu per als seus cartells, un llenguatge que Miró va 

desenvolupar amb sensibilitat i interès extraordinaris. 

D’altra banda, el 2008 va ser un any de modificacions als esta-

tuts de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contem-

porani de Palma presidida per la batlessa de Palma, Aina Calvo 

Sastre. Després d’adoptar el compromís per part del Patronat 

de seguir els consells del document de bones pràctiques en mu-

seus i centres d’art, es varen modificar alguns articles per con-

figurar una nova comissió d’adquisicions formada per experts 

externs i també del museu, per a l’elecció per concurs dels fu-

turs directors o directores, i es va introduir un articulat annex 

per instituir la figura del President Fundador d’Es Baluard, tot 

reconeixent l’impuls de Pere A. Serra Bauzà, primer president 

de la Fundació Es Baluard, en la creació i posada en marxa 

d’aquest museu. Així, es reunia la nova comissió d’adquisici-

ons i seguint els criteris establerts decidia l’adquisició de noves 

obres per a la col·lecció d’Es Baluard: fotografies de Marina 

Abramovic, Chema Alvargonzález, Toni Catany, Thomas Ruff i 

Aitor Ortiz, pintures de Ñaco Fabré i Lawrence Carroll, escultu-

res de Joan Cortés i Joana Vasconcelos, instal·lacions de Christian 

Boltanski i de Daniel Canogar i, entre d’altres, els vídeos de 

Lida Abdul i d’Amparo Sard, de qui també es va incorporar una 

sèrie de dibuixos. Així mateix, la comissió d’adquisicions va 

aprovar el dipòsit per part d’una col·lecció privada de Mallorca 

de l’obra Têtes de sardines de Miquel Barceló.   
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Àrea artística

L’Àrea artística té com a principal objectiu la 
conservació, investigació i difusió de la col·lecció 
permanent, amb el desenvolupament d’un programa 
d’exposicions temporals que mantingui un equilibri 
entre la difusió dels fons propis, la promoció dels 
artistes de les Illes Balears, inserint-los en el context 
internacional, a més de donar a conèixer l’obra dels 
grans artistes moderns i contemporanis apropant-los a 
la societat balear. 
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«Light Messages»

«Light Messages» fou una exposició temàtica, que reuní l’obra 

de Chema Alvargonzález, Daniel Canogar i Bernardí Roig. Els 

tres artistes pertanyen a una mateixa generació i són creadors 

d’obres singulars, a les quals s’indaga amb freqüència sobre 

la condició humana i la relació de l’home amb el seu entorn, 

mitjançant recursos tecnològics entre els quals la llum és l’au-

tèntica protagonista. 

Chema Alvargonzález, Daniel Canogar i Bernadí Roig inicia-

ren la seva carrera a finals dels anys vuitanta participant de 

ple en el desenvolupament de la creació plàstica dels anys 

noranta amb les seves investigacions a l’àmbit de la fotografia 

i de l’art tecnològic. La decisió de reunir els tres artistes no fou 

casual. Analitzant les seves respectives obres podem observar 

com cada un d’ells ha sabut explorar les possibilitats expres-

sives dels new media, posant-los al servei de les seves pròpies 

preocupacions. No utilitzen la tecnologia perquè sí, sinó que 

la integren en un discurs personal, elaborant projectes molt 

singulars que enriqueixen la nostra percepció de la realitat.  

De cada un d’ells s’exhibiren entre tres i cinc peces de gran for-

mat, que il·lustraven les distintes etapes de les seves respectives 

carreres, amb el fi de mostrar els matisos del seu procés creador. 

L’elecció de les obres permetia teixir un fil conductor, mostrant 

de quina manera la llum es converteix en un llenguatge expres-

siu, gràcies a la unió de la imatge i l’escriptura.

Catàleg: Light Messages

ISBN 978-84-935852-4-2
22 x 22 cm
120 pàgines
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

En aquest catàleg no només hi trobem les 
reproduccions de les obres, sinó també un 
reportatge de la instal·lació de les peces 
dins l’espai expositiu, realitzada pel fotògraf 
Pepo Granero. Els textos són del crític d’art 
Fernando Castro Flórez, de la directora del 
museu Marie-Claire Uberquoi, de Chema 
Alvargonzález i el text institucional de la 
presidenta Aina Calvo.

Comissariat: Marie-Claire Uberquoi 

Dates: 2 de febrer – 1 de juny de 2008

Espai: Planta -1 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
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31/01/08 | Mallorca Magazin
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«Nomad» 
Jason Martin 

Jason Martin (Regne Unit, 1970), un dels artistes britànics amb 

una projecció internacional major, presentà una selecció de 

la seva obra més recent en Es Baluard Museu d’Art Modern 

i Contemporani de Palma, a la que fou la seva primera 

gran exposició individual a les Illes Balears. L’organització 

d’aquesta mostra fou una col·laboració entre el museu 

Es Baluard i el CAC Málaga, amb el patrocini de CAM Caja 

Mediterráneo.

Vinculat als Young British Artists (YBA) per haver participat 

en l’exposició «Sensation» (1997) de la mà de la col·lecció 

Saatchi, Jason Martin és per ventura el més allunyat d’un 

col·lectiu que, format pels germans Chapman, Damian Hirst 

o Sarah Lucas, entre d’altres, es va fixar com a objectius la 

transgressió, la provocació i la ironia.

Jason Martin proposa una nova lectura de la pintura amb 

una mirada innovadora sobre els materials i tècniques 

tradicionals. Utilitza habitualment suports rígids com l’alumini 

sobre el qual aplica capes gruixudes d’oli fins a desafiar la 

tridimensionalitat de la pintura. Sensualitat a les pinzellades, 

emotivitat en la sinuositat del gest, l’obra de Jason Martin 

impacta a l’espectador no només pel seu immens format, 

sinó també per la subtilesa del tractament de les formes i, 

molt especialment, del color. A partir d’unes superfícies 

monòcromes, l’artista juga amb la llum, com a gest, i amb les 

textures per a produir efectes òptics de singular bellesa.

La selecció d’obres que s’exhibí a Es Baluard prenia com a 

font d’inspiració l’obra Vista sobre Cape Arkona del romàntic 

alemany Caspar David Friedrich, un dels primers artistes en 

investigar sobre les relacions de la textura i la llum

Catàleg: Nomad

ISBN 978-84-935852-5-9
28,50 x 28,50 cm
92 pàgines
Idiomes: català, castellà i anglès 

En aquest catàleg hi podem trobar una 
gran selecció d’imatges de les pintures 
de l’artista abstracte Jason Martin que 
formaren part de l’exposició amb el mateix 
nom, a més de dues reproduccions de 
Caspar David Friedrich. Acompanyen les 
imatges els textos del crític d’art Santiago 
Olmo, del comissari Fernando Francés, de la 
presidenta de la Fundació Es Baluard Aina 
Calvo i de la directora Cristina Ros.

Comissariat: Fernando Francés 

Dates: 31 de maig - 31 d’agost de 2008

Espai: Planta 0 

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

Producció: CAC Málaga 

Patrocinador: CAM Caja Mediterráneo (Obres Socials)
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«En Privat 1» 

Amb l’exposició «En Privat 1», Es Baluard inicià un cicle dedicat 

al col·leccionisme d’art a les Illes Balears o lligat a elles, amb la 

intenció de donar solidesa a aquesta plataforma de suport per 

als artistes. 

El col·leccionisme ha estat i és un dels grans motors de l’art, ac-

tivador del comerç, a més de suport indiscutible de la creació 

artística. Les exposicions «En Privat» volen fer un reconeixement 

al col·leccionisme, a l’hora que pretenen contribuir a activar-lo. 

Aquesta primera edició, «En Privat 1» se centrà en la fotografia, 

en obres que parteixen de la fotografia, que arriben a la fotogra-

fia o que fan ús del llenguatge fotogràfic com a principal mitjà 

de captació de les imatges, tot i que moltes de les peces seleccio-

nades són part d’una investigació i/o d’una tesi conceptual que 

excedeix el llenguatge mateix o la tècnica fotogràfica mateixa.

 

L’exposició acollí vint-i-cinc obres fotogràfiques de vint artistes 

que provenien de catorze col·leccions privades, i que ens oferiren 

una panoràmica molt àmplia de la fotografia contemporània. La 

mostra comptà amb els següents artistes: Amador, José Ramón 

Amondarain, Eugenio Ampudia, José Manuel Ballester, Vanessa 

Beecroft, Xisco Bonnín, Toni Catany, Nan Goldin, Susy Gómez, 

Dionisio González, Paul Graham, Candida Höfer, Zhang Huan, 

Ola Kolehmainen, Begoña Montalbán, Joan Morey, Michael Najjar, 

Santiago Sierra, Mayte Vieta i Sophie Whettnall.

Catàleg: En Privat 1 

ISBN 978-84-935852-6-6
27 x 21 cm
104 pàgines
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

En aquest catàleg hi trobem reproduïdes 
les fotografies dels 20 artistes que formen 
part de l’exposició, a més dels apunts 
cronològics de cada un d’ells, del text 
crític de Laura Noble, del text sorgit de les 
entrevistes fetes per Cristina Ros, directora 
del museu, als col·leccionistes Pilar Citoler 
i Fernando Meana i del text institucional de 
la presidenta del museu Aina Calvo.

Comissariat: Cristina Ros

Dates: 20 de juny – 21 de setembre de 2008

Espai: Planta -1

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
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19/06/08 | Mallorca Zeitung

06/07/08 | w3art.es

27/06 - 03/07/08 | Bon dia Mallorca 27/06 - 03/07/08 | Bon dia Mallorca20/06/08 | Diari de Balears
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«Echoes»
Francesca Martí

L’exposició «Echoes» combinà pintura, fotografia, vídeo, per-

formance i música en una potent mescla de capes, ombres, mo-

viment abstracte i perspectiva canviant. Aquest cicle d’obres 

s’inspira en mites grecs i romans entorn la nimfa Eco, junta-

ment amb altres retrats dedicats a Zeus, Hera, Ameínies i Cefís. 

Les fotografies de gran format i de colors terrosos amb una 

figura masculina daurada que representa Narcís varen estar 

acompanyades de vídeo-instal·lacions, en les quals un home 

emergia de la superfície plana representada per grans teles pin-

tades de diverses tonalitats de grisos, i després esquinçades per 

crear buits lacerats. A la vegada, els vídeos es projectaven de 

forma majestuosa sobre un teló de fons compost per les teles 

originals, fixades dins amples marcs daurats. 

A les obres de Francesca Martí, els caps i les parts del cos 

en moviment emergeixen dels esvorancs, tot desfigurant les 

formes, es confon el que és real, el que és pintat, el que és 

filmat i el que és imaginat. D’aquesta manera, el retrat clàssic 

es transforma en una imatge dinàmica.

Catàleg: Echoes. Francesca Martí 

ISBN 978-84-935852-7-3
22 x 22 cm
97 pàgines
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Catàleg de la instal·lació amb imatges 
realitzades in situ per Agustí Torres, 
acompanyades dels textos dels comissaris 
Jonathan Turner i Manuel Romero i un 
apunt biogràfic d’Enrique Tufet-Opi, a més 
dels textos institucionals d’Aina Calvo, 
presidenta de la Fundació Es Baluard i 
Cristina Ros, directora del museu.

Comissariat: Manuel Romero, Jonathan Turner 

Dates: 25 de juliol – 12 d’octubre de 2008

Espai: Aljub 

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

Col·labora:  Epson
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24/07/08 | El Mundo

09/08 | Catalunya Empresarial

09-10-11/08 | In Palma

24/07/08 | Diari de Balears
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«80’s i derives. 
Mirades a la col·lecció d’Es Baluard»

Situats a diferents anys del decenni dels anys 80 i en punts dife-

rents de la geografia espanyola, una breu però significativa selec-

ció d’obres de la col·lecció d’Es Baluard oferí testimoni d’alguns 

dels trets i de les preocupacions que deixaren empremta en l’art 

de l’època i que, com es pogué contemplar a l’exposició, es per-

petuarien a través de les seves lògiques i personals derives.

La pintura de formats immensos, el treball de la matèria i la in-

corporació de noves matèries pictòriques, la recerca orgànica, 

una figuració que ressorgeix amb força o l’auge de l’escultura 

amb tot el suport que li donà el col·leccionisme del moment i so-

bretot dels anys posteriors, són algunes de les característiques que 

es troben reflectides en les obres dels anys 80 d’Andreu Alfaro, 

Miquel Barceló, Ferran García Sevilla, José María Sicilia o Antoni 

Socias, els camins dels quals, en certa mesura, es continuen o 

es recullen en les obres de generacions coetànies o posteriors, 

en l’exposició representades per Miguel Ángel Campano, Rafa 

Forteza, Lluís Lleó, Guillem Nadal, Jaume Plensa i Bernardí Roig.

Comissariat: Cristina Ros

Dates: 12 de setembre de 2008 – 11 de gener de 2009

Espai: Planta 0

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
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11/09/08 | Ultima Hora

12/09/08 | Ultima Hora 13/09/08 | Diari de Balears
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«Animar.te, 
20 anys d’animació per ordinador a la UIB»

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

sentà «Animar.te, 20 anys d’animació per ordinador a la UIB», 

una exposició que volgué servir de reconeixement a la feina que, 

de fa dues dècades, realitza el col·lectiu d’animació per ordina-

dor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i en concret el 

màster MA ISCA, un referent en l’animació per ordinador a nivell 

internacional. 

L’objectiu era mostrar de forma conjunta, i per primera vegada, els 

curtmetratges realitzats durant els 20 anys d’història del col·lectiu, 

i al mateix temps donar a conèixer el procés de creació i realització 

d’un curtmetratge d’animació. L’exposició, comis sariada per Juan 

Montes de Oca (director de MA ISCA), comptà també amb un es-

pai dedicat a Carles i Jordi Grangel (Studio Grangel), professors 

de MA ISCA i creadors de populars personatges per a pel·lícules 

d’animació com El príncep d’Egipte, Madagascar o Kung-Fu 

Panda. L’estudi Grangel ha col·laborat també amb directors 

com Steven Spielberg o Tim Burton, a la pel·lícula d’animació 

La novia cadàver, els dissenys i dibuixos de la qual s’exhibi-

ren a Es Baluard.

L’exposició, de marcat caràcter didàctic i per a tot tipus de públic, 

oferia nombrosos espais interactius, en els quals l’espectador po-

dia esdevenir en aprenent dels mètodes, processos i tècniques 

de l’animació per ordinador. L’espai expositiu comptava amb 

pantalles, en les quals es projectava una selecció de curtmetrat-

ges, diversos ordinadors a l’abast del visitant, així com un gran 

zoòtrop, tambor giratori, inventat per William Horner l’any 1834, 

que crea la il·lusió d’imatges en moviment.

Catàleg: Animar.te, 20 anys d’animació per  
ordinador a la UIB

ISBN 978-84-935852-8-0
25 x 20 cm
320 pàgines
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Catàleg de l’exposició amb el mateix nom, 
amb els textos institucionals de la presidenta 
d’Es Baluard Aina Calvo, de la rectora de la 
Universitat de les Illes Balears Montserrat 
Cases i de la directora del museu Cristina Ros. 
Formen el cos del catàleg els textos didàctics 
de Juan Montes de Oca i Carles Grangel, a 
més dels premis i reconeixements rebuts per 
MA ISCA.

Comissariat: Juan Montes de Oca

Dates: 10 d’octubre de 2008 – 1 de febrer de 2009

Espai: Planta -1

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

Col·laboren: Bancaja, Fundació IBIT, Ràdio i Televisió de Mallorca



03/04/08 | Diario de Mallorca 09/10/08 | Ultima Hora

09/10/08 | Diario de Mallorca

17/10/08 | Youthing

16/10/08 | Mallorca Magazin

23/10/08 | El País

09/10/08 | El Mundo
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31/10/08 | www.euroregio.eu 11/08 | Mas Arte 12/12/08 | Arte y Parte

11/12/08 | icatfm.cat

11/08 | Revista Fancine 11/08 | Revista Fancine

10/08 | Looc
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«Joan Miró. Cartells»

«Joan Miró. Cartells» fou la primera gran exposició de cartells 

de Miró que es realitzà a Mallorca i amb la qual Es Baluard 

Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma se sumava als 

actes de commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la mort 

de l’artista (1983-2008).

Estava formada per més de 120 peces procedents de col·leccions 

mallorquines privades i institucionals. Entre elles es trobaven una 

extensa selecció de cartells del període comprès entre 1956 i 1983 

(anys durant els quals va viure a Mallorca), així com originals en 

els quals Miró es basà per realitzar alguns d’aquests cartells, dibui-

xos preparatoris i alguna planxa litogràfica. Totes aquestes obres 

ajudaven a comprendre el procés de realització dels cartells. Així 

mateix cal ressaltar que en aquesta mostra es veia representat molt 

fidelment el conjunt de l’obra de l’artista, la seva evolució, ideolo-

gia i manera de ser.   

L’exposició de cartells realitzats directament pel pintor estava 

distribuïda en àmbits i principis en els quals ell creia amb ferme-

sa. Miró «amb els amics» reflectia el valor que l’artista concedia 

a l’amistat, amistat amb Josep Lluís Sert, Llorens Artigas i Joan 

Gardy Artigas, entre d’altres; Miró «amb les arts», on es trobava 

la resposta de suport del pintor a la poesia, al teatre, a la dan-

sa, a la música, respostes que deixen testimoni del seu interès 

per tota expressió cultural; «Miró amb l’esport», amb el Barça 

i amb la volta ciclista a Catalunya, suport a qualque cosa més 

que l’esport. Miró «amb el món i amb el país», amb el món, 

el Miró sempre solidari, i amb el país, Catalunya, al costat de 

tota la iniciativa que signifiqués la conservació i el progrés de 

la cultura i la llengua catalanes. Finalment, i en un lloc molt 

destacat, Joan Miró «amb Mallorca», fruit de l’estimació de l’ar-

tista per aquesta terra: el seu suport als artistes i iniciatives 

joves, concretament a les galeries Sala Pelaires i 4 Gats; la seva 

voluntat de contribuir a l’impuls de la cultura i la llengua prò-

pies, amb l’ajut a la difusió de l’Obra Cultural Balear, i també el 

seu desig d’anunciar i difondre la imatge d’aquesta terra entre 

els visitants i a l’estranger, tot deixant la seva empremta impa-

gable com a carta de presentació del Foment del Turisme. En 

aquestes obres que tantes vegades s’han considerat menors, a 

través dels seus cartells, es defineix Miró.

Catàleg: Joan Miró. Cartells 

ISBN: 978-84-936697-0-6
36 x 27 cm 
172 pàgines 
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany 

Catàleg de l’exposició amb reproduccions a 
color de 128 obres de Joan Miró, on es mostra 
el procés de creació del cartell, mitjançant 
diferents exemples realitzats per a exposicions, 
associacions culturals, socials, etc., amb una 
especial incidència en la seva vinculació amb 
Mallorca. Textos institucionals de la presidenta 
de la Fundació Es Baluard, Aina Calvo i la 
directora Cristina Ros, a més del text crític de 
José Corredor-Matheos. Acompanyen l’apartat 
dedicat a Mallorca textos de Pere A. Serra 
Bauzà, President Fundador d’Es Baluard, Joan 
Oliver Fuster, Pep Pinya i Ferran Cano.

Comissariat: Cristina Ros i Soad Houman

Dates: 19 de desembre de 2008 – 22 de febrer de 2009  

Espai: Planta 0

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



18/12/08 | Diari de Balears 19/12/08 | Diario de Mallorca

27/12/08 | El Mundo «Yo Dona»

18/12/08 | Majorca Daily Bulletin

19/12/08 | Ultima Hora18/12/08 | Diari de Balears
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Préstecs de la col·lecció a altres institucions

Artista: Erwin Bechtold

Obres: 1

Exposició: «Erwin Bechtold»   

Entitat organitzadora: CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Osca

Lloc i dates: CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Osca (Espanya)

Del 14 de març fins a l’11 de maig de 2008

Artista: Pablo Ruiz Picasso

Obres: 17

Exposició: «Picasso. Versos con la materia» 

Entitat organitzadora: Instituto Cervantes de Amman, Jordània 

Lloc i dates: Jordan National Gallery d’Amman, Jordània

De l’11 de maig fins a l’11 de juny de 2008 

Artista: Pablo Ruiz Picasso

Obres: 1

Exposició: «España 1957-2007»

Entitat organitzadora: Provincia Regionale di Palermo, Instituto Cervantes & Arthemisia SL

Lloc i dates: Palazzo Sant’Elia de Palermo

Del 13 de maig fins al 14 de setembre de 2008

Artista: Fernand Léger

Obres: 1

Exposició: «Fernand Léger. Paris-New York»

Entitats organitzadores: Fondation Beyeler, Basel (Suïssa)  

Lloc i dates: Fondation Beyeler, Basel (Suïssa) 

De l’1 de juny fins al 7 de setembre de 2008

Artista: Pablo Ruiz Picasso

Obres: 17

Exposició: «Picasso. Versos con la materia» 

Entitat organitzadora: Instituto Cervantes de Pequín (Xina) 

Lloc i dates: Instituto Cervantes de Pequín (Xina) 

Del 9 d’agost fins al 31 d’octubre de 2008
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07/08/08 | Ultima Hora

10/08/08 | Ultima Hora 07/08/08 | Ultima Hora

08/08/08 | 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 d’escultura lúdica
Per a nins i nines de 6 a 12 anys 

Projecte: Marcos Vidal  

                                  

Dies 3, 4 de gener de 2008 (El taller també es va realitzar el 

27 i 28 de desembre de 2007. En aquest cas es desenvolupà 

durant les vacances de Nadal en lloc dels dissabtes matí). 

L’escultura pot partir d’un joc màgic de transformació d’ob-

jectes quotidians en peces d’art. En aquest taller relacionàrem 

els conceptes d’art i reciclatge des d’un caire creatiu. Treballà-

rem el volum i l’espai per donar nova vida a les pepes, jogui-

nes o còmics vells. Les joguines, punt de partida de l’activitat 

taller, foren aportades pels propis participants.

26 participants 

Fer de públic no és tan fàcil
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Projecte: Sinapsis [Cristian Añó+Lídia Dalmau]

Dissabtes 12, 19 i 26 de gener; 9, 16 i 23 de febrer, i 8 i 5 de 

març de 2008.

Heu pensat mai quantes coses ja sabem fer quan fem de «públic»?

Com ens comportem quan som públic d’un museu? Què fem di-

ferent quan fem d’espectadors d’altres esdeveniments culturals 

com el cinema, el teatre, la música, els videojocs, el futbol... En 

aquest taller parlàrem de tot allò que podem o no podem fer dins 

les sales d’exposició, o que ens pensàvem que no podíem fer! Es 

tractà d’imaginar altres maneres d’establir una relació amb el 

museu, creativa i agosarada. De jugar a la rata i el moix... 

79 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 on els infants, i els pares i mares desenvolupen un 

treball creatiu en comú. L’activitat es divideix en una part 

d’observació i una altra de realització del taller. 

Seguim amb els tallers dirigits a infants de 6 a 12 anys, i a més 

a més enguany incorporem una novetat; programem un taller 

pels més petits de la casa, nins i nines de 3 a 5 anys. En tots els 

nostres tallers els infants han de venir acompanyats d’adults.

Taller per a famílies, Escultura Lúdica Taller per a famílies, Fer de públic no és tan fàcil

Taller per a famílies, Escultura Lúdica Taller per a famílies, Fer de públic no és tan fàcilTaller per a famílies, Saps que zoòtrop no ve de zoo?
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Llum d’ombres
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Projecte: equip de difusió cultural d’Es Baluard

Dissabtes 29 de març; 5, 12, 19 i 26 d’abril, i 3, 10 i 17 de maig 

de 2008.

L’exposició «Light Messages» ens donà l’oportunitat de jugar 

amb la llum i  el seu contrari, l’ombra. Ens endinsàrem en 

aquest món màgic de contrastos per crear a partir de l’imagi-

nari de grans i petits. Les ombres xineses, les llanternes mà-

giques, les llums de colors... i moltes altres coses foren les 

protagonistes d’aquest taller.

117 participants

Comissaria l’exposició final
Dissabtes 24 i 31 de maig de 2008

Com a cloenda de la temporada de tallers 2007 – 2008, donàrem 

l’oportunitat a les famílies que participessin en la concepció de 

l’exposició que cada any fem 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.

L’exposició es pogué visitar del 7 al 15 de juny de 2008.

15 participants

Anima els teus dibuixos!
Per a nins i nines de 3 a 5 anys

Projecte: equip de difusió cultural d’Es Baluard

Dissabtes 18 i 25 d’octubre i 8 de novembre de 2008. Aquest 

mateix taller s’oferí també el 30 de desembre de 2008 com a 

taller de Nadal.

Per primera vegada acollírem a nins i nines de 3 a 5 anys amb 

els seus pares i mares o familiars i treballàrem el món dels 

dibuixos animats, en descobrírem els seus secrets. Tot això a 

partir de l’exposició «Animar.te, 20 anys d’animació per or-

dinador a la UIB». Amb aquesta exposició tinguérem el món 

de l’animació a les nostres mans i poguérem imaginar i donar 

vida als nostres personatges.

L’oferta del taller per aquesta franja d’edat fou tot un èxit i 

gaudí d’una molt bona acollida per part de la ciutadania.

117 participants

L’animació per ordinador: un món màgic 
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Projecte: Ladat-UIB

Dissabtes 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2008 

(el taller continuà els dissabtes 10, 17 i 24 de gener de 2009).

Els professionals de Ladat-UIB i l’exposició «Animar.te, 20 anys 

d’animació per ordinador a la UIB» ens donaren l’oportunitat 

de convertir-nos en petits creadors de dibuixos animats a partir 

de la tècnica Stop Motion. 

145 participants       
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Taller per a famílies, Llum d’ombres

Taller per a famílies, Comissaria l’exposició final

Taller per a famílies, Anima els teus dibuixos Taller per a famílies, L’animació per ordinador: un món màgic

Taller per a famílies, L’animació per ordinador: un món màgicTaller per a famílies, Anima els teus dibuixos

Taller per a famílies, Llum d’ombres



Saps que zoòtrop no ve de zoo?
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Taller de Nadal. Dimarts 30 de desembre de 16 a 18 hores

Projecte: equip de difusió cultural d’Es Baluard

En aquesta ocasió i a partir de l’exposició «Animar.te, 20 anys 

d’animació per ordinador a la UIB» descobrírem com neix la 

màgia de l’animació i perquè, i jugàrem a esdevenir creadors 

i creadores de personatges en moviment.

15 participants    
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Taller per a famílies, Saps que zoòtrop no ve de zoo? 30/03/08 | Ultima Hora

18/01/08 | Diario de Mallorca 08/06/08 | Ultima Hora
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L’equip de difusió cultural del museu ha desenvolupat un progra-

ma adreçat als centres educatius, l’objectiu del qual és treballar 

de manera atractiva, participativa i crítica, i reflexionar sobre el 

món que ens envolta, tot partint de l’art contemporani. Sempre 

s’escolta i es té en compte les diferents veus d’alumnes, mestres 

i professors com a portadores de contingut; es treballa des de 

la cultura visual, es parteix del curriculum de l’àrea d’educació 

artística però s’aposta per la interdisciplinarietat i el treball dels 

continguts transversals.

Es treballa a partir del museu i de la seva col·lecció, però 

també a partir de les exposicions temporals i dissenyem pro-

grames específics adreçats als diferents nivells educatius. 

Aquestes activitats són gratuïtes i formen part del programa 

«Palma Ciutat Educativa» de l’Ajuntament de Palma.

En la nostra oferta distingim entre visites de recorregut i 

visites taller.

Programa educatiu
Centres educatius
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Guaita! Hi ha un museu dins les murades
Una visita pensada i dissenyada per educació infantil, nins i 

nines de 3 a 5 anys. 

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

seu entorn a través dels sentits i del nostre cos tot treballant 

formes, colors i materials.

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, la visita 

partí de l’exposició «Animar.te, 20 anys d’animació per ordi-

nador a la UIB».

1.817 alumnes                                                  

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

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

Una visita de caire general per un primer apropament al mu-

seu, el seu entorn i la col·lecció, amb activitats i materials 

adaptats a cada nivell.

3.666 alumnes

Visites de recorregut
L’objectiu d’aquestes visites és establir un primer contacte amb 

el museu i l’art contemporani a partir de la col·lecció i de les 

exposicions temporals. S’ofereixen diferents visites amb diver-

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

Guaita! Hi ha un museu dins les murades

Guaita! Hi ha un museu dins les murades

Es Baluard, un gran racó de ciutatGuaita! Hi ha un museu dins les murades



Aquestes visites suposen una dinàmica diferent a les visites 

de recorregut. Consten d’una part d’observació i reflexió da-

vant les obres, a les sales del museu, i una altra de treball 

pràctic i plàstic a l’espai de tallers on es treballen i reforcen 

els conceptes treballats durant la visita. 

En aquestes visites es pren com a punt de partida un centre 

d’interès que pot ser, en funció de la programació del museu, 

un aspecte de la col·lecció permanent del museu o partir d’una 

exposició temporal.

Amb aquesta activitat es pretén traspassar les dimensions 

del museu per proposar un treball amb continuïtat al centre 

abans i després de la visita, per la qual cosa, es fa necessària 

una tasca comuna entre els docents participants i el departa-

ment educatiu del museu.       

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

Primària, quan partim de la col·lecció permanent del museu, 

s’ofereixen dues visites taller segons el cicle que la demandi. 

Així doncs, amb el 1r i 2n cicle de Primària es treballa el tema 

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

dels paisatges i la seva transformació.

1.136 alumnes

FESTA! (1r i 2n CiCLE DE PRimàRiA)
Amb aquesta visita els nins i nines s’apropen 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. Acaben la visi-

ta amb una activitat taller on s’apliquen els coneixements desen-

volupats durant el recorregut, i decideixen i elaboren 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).

TALLER AmB TÈCNiCA STOP MOTION
Durant els mesos de novembre i desembre, s’oferí per a tots els ci-

cles un taller de tècnica Stop Motion, conduit pels professionals de 

LADAT-UIB que partia de l’exposició «Anirmar.te, 20 anys d’ani-

mació per ordinador a la UIB». En aquest taller els alumnes apren-

gueren a fer un petit treball d’animació a partir de dita tècnica. 

Visita taller Secundària: Opina, no et tallis!
Amb aquest taller els adolescents aprenen, a partir d’activitats 

pràctiques a les sales del museu i des del marc de la cultura 

visual, a interpretar, valorar i respectar amb esperit crític tant 

aquest museu, com l’art contemporani i el món que els envolta.

L’activitat consta d’una part de recorregut i una altra pràctica 

de taller. 

Durant els mesos de novembre i desembre els tallers partiren 

de l’exposició «Animar.te, 20 anys d’animació per ordinador 

a la UIB», i en ells aprengueren conduits pels professionals de 

LADAT-UIB a fer un petit treball d’animació a partir de la tèc-

nica Stop Motion.

488 alumnes

TOTAL 2008: 7.107 ALUmNES

Visita Taller Secundària Visita Taller SecundàriaVisita Taller Primària



«Cartografiem-nos» és un projecte transversal i interdiscipli-

nar a llarg termini, adreçat a 3r cicle de Primària, que reflexio-

na sobre el territori a partir de les eines que ens donen les 

pràctiques artístiques contemporànies.

Amb aquest projecte volem desenvolupar una visió crítica de 

l’entorn natural i/o urbà, treballem el barri on s’ubica el cen-

tre escolar sense deixar de banda les persones que hi viuen. 

Ens apropem al paisatge 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. Necessitem investigar el barri 

posant esment en el canvi i la diferència, la gent més gran, 

però també els nouvinguts, el passat, el present i el futur.

Aquesta investigació es concreta en una obra feta en llenguat-

ge plenament contemporani, 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 de-

finitiva ells i els seus educadors i educadores són els protago-

nistes i els que creen aquesta nova cartografia. Tot plegat s’ha 

de concretar en una exposició al museu amb les obres del 

centre participant, i una exposició prèvia al barri on pertany 

l’escola.

El curs 2007-2008 el centre participant en el projecte fou el 

3r cicle de Primària del CP La Soledat, en total 110 alumnes 

aproximadament. Per a la part final d’aquest projecte ha sigut 

necessària, no només la implicació de l’escola i del museu, 

sinó també la implicació de diverses entitats públiques que 

han cedit part del seu espai per a l’exposició. 
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Cartografiem-nos

Cartografiem-nos

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 a 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 con-

cepte de paisatge, la subjectivitat de la mirada, així com els 

canvis que sofreix el paisatge i les parts participants en aques-

tes transformacions 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.

Cartografiem-nos. Feina prèvia a l’escola Cartografiem-nos. Espai taller del museu

Cartografiem-nos. Realització del projecte a l’aulaCartografiem-nos. Visita a Es Baluard
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Exposició al barri i a Es Baluard

L’exposició és imprescindible per assolir els objectius i tancar el 

treball. La feina feta retorna al barri, els amics i veïnats veuen 

la feina realitzada a partir de les seves aportacions. Els al·lots i 

al·lotes donen sentit al seu treball i, finalment, es fa una exposi-

ció al museu Es Baluard, on es tracten les peces amb la mateixa 

sensibilitat que es dóna a l’obra d’art i on s’exposa també tot el 

procés de treball i la documentació que ha generat.

El resultat de tot el curs de feina conjunta entre l’equip edu-

catiu del museu i l’escola CP La Soledat s’ha pogut veure 

a les exposicions realitzades primer als locals de l’AVV La 

Soledat (29 maig – 2 juny 2008) i després al museu Es Baluard 

(13 – 18 juny 2008). Els alumnes titularen l’exposició «Veus de 

La Soledat». Posteriorment, i a demanda dels responsables 

del Centre Cívic Can Ribas, l’exposició itinerà a Can Ribas i es 

pogué visitar del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2008.

El projecte serà estudiat per l’Ajuntament de Palma com a 

punt de partida per a realitzar la remodelació de la plaça de 

Sant Francesc del barri de La Soledat.

Comunicacions del projecte

El projecte fou presentat a:

1- museus: entre l’educació i la cultura, abril 2008, semi-

nari organitzat pel Museu Marítim de Barcelona i la Càtedra 

Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat 

de Girona. El projecte fou seleccionat com un dels projectes 

educatius més innovadors de l’Estat espanyol

2- XXi Encuentro de Escuelas asociadas a la Unesco, juliol 

2008, Còrdova

3- iii Jornades Culturals Euroregionals, octubre 2008, Es Baluard 

Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Curs de formació per a les mestres del CP La Soledat

En col·laboració amb l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) s’or-

ganitzà el mes de febrer de 2008 un curs de formació per a les 

mestres que participaven del projecte «Cartografiem-nos» titulat 
iNTRODUCCiÓ A L’ART CONTEmPORANi A PARTiR DEL PRO-
JECTE CARTOGRAFiEm-NOS amb l’objectiu de donar eines al 

professorat per treballar amb els i les estudiants en aquest projecte, 

tant pel que fa als conceptes com als procediments. El curs fou im-

partit pels membres de l’equip de difusió cultural i comptà també 

amb la intervenció de Carles Gispert, artista convidat per exposar 

el projecte «Cimentiments o no m’asfaltis el respecte». 

Cartografiem-nos. Exposició al barri i a Es Baluard Cartografiem-nos. Exposició al barri i a Es BaluardCartografiem-nos. Curs de formació

Cartografiem-nos. Exposició al barri i a Es Baluard

Cartografiem-nos. Exposició al barri i a Es Baluard

Cartografiem-nos. Exposició al barri i a Es Baluard



10/05/08 | Diario de Mallorca

30/05/08 | Ultima Hora01-15/07/08 | Baleares Sin Fronteras
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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 difusio01@esbaluard.org

• a través del programa «Palma Ciutat Educativa» de l’Ajuntament de Palma

Conveni de pràctiques
A principis del curs 2004-2005 es va signar un conveni de pràctiques formatives 

amb l’IES Ramon Llull pel qual, acollim alumnes que estudien el Cicle Formatiu 

de Grau Mitjà d’Animació Sociocultural, perquè realitzin al museu les seves pràcti-

ques. Dit conveni fou renovat el 2008, i l’alumna practicant durant el mesos d’octu-

bre, novembre i desembre de 2008 va ser Fabiola Esteva.

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

alumnes completen la seva formació enfrontant-se a situacions reals dins l’àmbit 

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

familiars, aspectes de l’àrea on centren les seves pràctiques.

Xarxa d’intercanvis entre programes 
d’educació especial de centres d’art contemporani 
de l’Euroregió Pirineus-mediterrània
Aquest projecte iniciat l’any 2008 i desenvolupat durant el 2009, ha estat impulsat des 

del Centre d’Art La Panera de Lleida, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’intercanvi 

entre els serveis educatius de quatre museus que pertanyen al programa «Euroregió 

Pirineus-Mediterrània», La Panera de Lleida, el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) 

d’Osca, el Centre Regional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon de Sète (França) 

i Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. L’objecte d’estudi és l’edu-

cació especial, específicament els col·lectius amb discapacitats intel·lectuals i malalties 

mentals greus, i la intenció és poder millorar la qualitat en l’atenció a aquests col·lectius 

per part dels diferents departaments educatius dels centres implicats.

Amb l’objectiu de formar els educadors i educadores dels centres participants del 

projecte en l’atenció a aquests col·lectius, s’organitzaren diferents estades formati-

ves a cada un dels centres implicats. Durant el novembre de 2008 aquestes estades 

tingueren lloc a La Panera i al CDAN.

Programa educatiu
Cursos, conferències i seminaris

Conferència dins el programa del Dia internacional 
dels museus 2008. «Nous museus per a noves ciutats»
Josep Ramoneda, director del CCCB
15 de maig de 2008

Nous museus per a unes ciutats que canvien permanentment, per a una nova ciu-

tadania. Ramoneda, com a director i fundador del CCCB ha fet en aquest sentit una 

tasca esplèndida, d’anàlisi de la ciutat en la qual està inserit el CCCB, Barcelona, 

i de dinamització del barri en el qual es troba, el Raval. Sempre amb una mirada 

oberta a Europa i al món, amb una actitud reflexiva i amb un afany de promoure 

la visió crítica, les activitats del CCCB s’han de convertir en un referent per a la 

dinamització d’Es Baluard, sobretot pel que fa referència a establir relacions entre 

el museu i la ciutadania, despertant el seu interès per l’art i la cultura. Per això, 

volguérem que el filòsof fos el primer convidat en aquesta nova etapa del museu, 

per assentar referents, tot i les diferències entre un centre de cultura com el CCCB i 

un museu com Es Baluard.

Josep Ramoneda. Nous museus per a noves ciutats



17/10/08 | Diario de Mallorca 18/08/08 | Diario de Mallorca

23/10/08 | Diari de Balears
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Conferència relacionada amb l’exposició «EN PRiVAT 1»
«Pilar Citoler i Fernando meana: Experiències de col·lecció»
27 de juny de 2008

Pilar Citoler, presidenta del Reial Patronat del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (MNCARS) i col·leccionista, i Fernando meana, advocat especialitzat en dret ma-

rítim i col·leccionista, Premi al Col·leccionisme Privat Espanyol a la fira d’ARCO 2007, 

oferiren una conferència-conversa a l’auditori d’Es Baluard. Presentats per la directora 

d’Es Baluard, Cristina Ros, ambdós col·leccionistes parlaren de les seves experiències al 

llarg de més de trenta anys de configuració de les que han arribat a ser dues de les col-

leccions privades d’art contemporani més reconegudes a Espanya, amb obres que són 

regularment objecte d’exposició a museus i centres d’art arreu del món.

Conferència relacionada amb l’exposició «ECHOES»
«Veus d’Alexandria»
Impartida per Manuel Romero i Jonathan Turner
11 de setembre de 2008

Amb motiu de l’exposició «Echoes» de l’artista Francesca Martí el museu presentà 

la conferència «Veus d’Alexandria» de la mà de Manuel Romero i Jonathan Turner, 

comissaris d’aquesta exposició.

Ambdós comissaris exposaren, a dues veus, els vincles entre l’obra de Francesca 

Martí i els fascinants mites d’Alexandria, ciutat dels estels.

La conferència desenvolupà diferents punts: l’origen mític i històric, Alexandre el 

Gran, la invasió napoleònica, la creació de la Biennal d’Alexandria l’any 1955, i la 

nova biblioteca.

Fernando Meana, Pilar Citoler i Cristina Ros. Experiències de col·lecció

Jonathan Turner, Manuel Romero i Cristina Ros. Veus d’Alexandria

28/06/08 | Diari de Balears
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Animar.te, 20 anys d’animació per ordinador a la UiB
Amb relació a l’exposició «Animar.te, 20 anys d’animació per ordinador a la UIB», 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma oferí un cicle de conferèn-

cies i dos tallers d’animació que donaren l’oportunitat de treballar amb professionals 

prestigiosos. Jordi Grangel, Grangel Studio, ens proposà un taller de maquetes per a 

animació, el laboratori LADAT-UIB un taller d’animació per ordinador.

Cicle de conferències

Reflexions entorn a l’animació per ordinador
Dates: del 23 d’octubre de 2008 al 22 de gener de 2009

Durada: 10 h 

Programa:
Dijous 23 d’octubre de 2008 
«Com es va fer La novia cadàver de Tim Burton»

Jordi Grangel, Grangel Studio

Dijous 13 de novembre de 2008
«Consells per a la realització d’una animació per ordenador»

Juan Montes de Oca, Departament de Matemàtiques i Informàtica. 

Universitat de les Illes Balears  

Dijous 20 de novembre de 2008
«Recorregut per la història de l’animació experimental»

Blanca Palou

Dijous 27 de novembre de 2008
«Mons digitals. Els Nous Media»

Manuel Meijide, Flux Visual Technologies / Mundos Digitales

La darrera conferència, de Carles Grangel, es va realitzar dins el 2009

EL TOTAL DE PARTICIPANTS FOU DE 531 PERSONES

Jordi Grangel

Recorregut per la història de l’animació experimental

Blanca Palou

69  Memòria 2008 | Àrea de difusió cultural | Programa educatiu | Cursos, conferències i seminaris

Taller de modelat escultòric per a animació
Guiats per Jordi Grangel aprenguérem a dissenyar i a configurar una maqueta per 

a animació.

Programa:
1-INTRODUCCIÓ A L’ESCULTURA PER AL CINEMA D’ANIMACIÓ
2-MATERIALS I EINES
3-METODOLOGIA
4-CONFECCIÓ DEL MODEL
5-MODELAT I ACABAT

Dates: del 20 al 24 d’octubre de 2008

Impartit per: Jordi Grangel, Grangel Studio

15 places, que es cobriren en la seva totalitat

Taller d’animació amb tècnica Stop Motion
Professionals del LADAT-UIB ens introduïren en el món de l’animació Stop Motion. 

Es treballà l’animació feta a partir de retallables, objectes i traçat.

Programa:
1-INTRODUCCIÓ A L’ANIMACIÓ
2-ELS PRINCIPIS BÀSICS DE L’ANIMACIÓ
3-LES TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ STOP MOTION
4-DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC DEL TALLER STOP MOTION

Dates: del 24 al 28 de novembre de 2008

Impartit per: LADAT-UIB

20 places, que es cobriren en la seva totalitat

Stop Motion

Modelat escultòric



29/10/08 | obrasocial.bancaja.es

29/10/08 | Ultima Hora
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El divendres 29 de febrer de 2008 a les 19.30 h es projectà a l’auditori del museu el 

documental presentat a la berlinale EL POLLO, EL PEZ Y EL CANGREJO REAL dirigit 

per José Luis López Linares i produït per Antonio Saura. Aquest acte va ser organit-

zat per l’IMFOF i la PIMEM conjuntament amb el museu.

Posteriorment hi va haver un debat sobre temes gastronòmics i tot acabà amb un 

còctel a l’aljub.

Va ser un acte on només s’hi va poder accedir per estricta invitació.  

Hi assistiren unes 180 persones.

11 d’abril de 2008 
La cheminée du Roi René, D. Milhaud

Summer músic, S. Barber

Three Shanties, M. Arnold

Música estúpida, J.P. de Arévalo

Dance suite, N. Hallam

Josep Miralles, flauta

Jordi Miralles, oboè

Silvia Insa, clarinet

Nigel Carter, trompa

Gerardo Beltran, fagot

18 d’abril de 2008 
Sevilla, I. Albeniz

Sud America, L. Florenzo 

 Tpo. De Chachachá

 Tpo. Di Valse

 Tpo. Lento (son)

 Samba

Eduardo Bernabeu, clarinet

Juan José Pardo, clarinet

Tomás Colomina, clarinet

Silvia Insa, clarinet baix

Pau Galiana, guitarra acústica

Juan Carlos Murgui, percussió

Czardas, V. Monti

A picnic suite, J. Favoreel

Moonlight serenade, G. Miller

The girl from Ipanema, Anònim

Suite Quartet E. Balear, M. Both 

 Blues in B. bemol

 Daisy

 Jumpin, clarinets

 Manhattan pag.

9 de maig de 2008
Clapping Variations, Arr. J.C. Murgui

Soliloqui op.44, Lowel Liebernann

Le premier Jour, Fréderic Angleraux

Latin Rhythms, William Schmidt

Five inventions, Presser

Conversations, Murissan

Enrique Sánchez, flauta

Tobias Isern, tuba

Juan Carlos Murgui, percussió

16 de maig de 2008
Debla (flauta solo), Cristóbal Halffter

Fantasía 

Concertante 1990 (Flauta i marimba),

 Salvador Brotons

Prisma, Keiko Abe

Quejío, Armando Lorente

Spain, C. Corea i Armando Lorente

Mayte Abargus, flauta

Susana Pacheco, marimba

Hi assistiren unes 300 persones
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Activitats 
El pollo, el pez y el cangrejo real 

Concerts de Cambra de l’Orquestra Simfònica de Balears 2008
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Dia Internacional dels Museus 2008
«Els museus, agents del canvi social i el desenvolupament»
Des d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 

volguérem oferir un programa pels diferents públics del museu, 

dirigit a la ciutat i a l’illa, que permetés abordar la proposta feta 

per l’ICOM des de la reflexió, la creativitat i el gaudi. 

15 de maig de 2008
Conferència de Josep Ramoneda
Director del CCCB

«Nous museus per a noves ciutats»

16 de maig de 2008
Concert de Cambra de l’OSB

17 de maig de 2008
Família! El dissabte va d’art
Llum d’ombres
Taller per a famílies dirigit a nins i nines de 6 a 12 anys acom-

panyats d’adults

Cinema i música
ARBOL Live! 
Música en directe per a un ‘remake’ de Dolls 

Pel·lícula: Dolls de Takeshi Kitano, Japó, 2002 

60 minuts 

Fou la primera actuació a Mallorca del músic Arbol, Miguel 

Marín. La conjunció de les imatges, la música i el moviment 

constituí una nova creació. Els treballs d’Arbol s’han mostrat al 

MACBA, a l’ICA de Londres, CAC Màlaga, La Casa Encendida o 

el Caixa Forum de Madrid. També al Sónar, CCCB.

A les activitats relacionades amb el dia dels museus hi par-
ticiparen unes 400 persones

Cloenda del III Festival Coral de Primavera
El maig de 2008 l’auditori del museu acollí el concert de cloenda 

del III Festival Coral de Primavera organitzat per la Coral de la 

Universitat Oberta per a Majors, filial de la Coral Universitària.

Saxofolies
Aula de saxòfon del Conservatori Superior de Música de les 
Illes Balears, François Rossé, Sigma Project
12 de juny de 2008

Programa de música viva i compositors vius

M. Limberg (1958), Ablauf (1983-1988)

improvisació

F. Rossé (1945), Spath (1981)

improvisació

S. Blardony* (1965), Il suono del sonno (2006)

improvisació

L’Aula de saxòfon és un referent nacional per l’ensenyament su-

perior d’aquest instrument. L’equip de professorat està format per 

Andrés Gomis, Rodrigo Vila, la pianista Hilomi Sakaguchi i Miguel 

Cantero en música de cambra. El projecte aposta per un estudi 

profund, fent especial esment a la creació contemporània.  

Els components han destacat tant individualment com amb 

les formacions de cambra que han creat. Alguns premis són: 

primer premi del concurs Art Jove de les Illes Balears, premi 

Caixa Terrassa en el Concurs de Música de Cambra «Montserrat 

Alavedra» de Barcelona.

Concert de l’AVV Puig de Sant Pere
20 de juny de 2008
Amb aquest concert el museu es va adherir a la programació de 

les festes de la barriada.

Habana Concert Trio
8 de novembre de 2008
El museu acollí aquest concert que formava part del cicle «Con-

certs per escoltar i aprendre» organitzats pel Conservatori Muni-

cipal Elemental de Música de Palma. Es tracta de concerts peda-

gògics adreçats a nins i nines acompanyats d’adults.
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Concert de l’AVV Puig de Sant Pere

ARBOL Live!

Concert de Cambra de l’OSB

Saxofolies



09/04/08 | Diario de Mallorca 16/05/08 | ADN

19/05/08 | Ultima Hora

15/05/08 | Ultima Hora
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Divendres 4 de juliol de 2008. Clown
JACKIE STAR L’élégance et la beauté
Creació i interpretació: Charlotte Saliou

Direcció: Mickael Egard

Interpretació: Charlotte et Delphine Saliou

Llums: Vincent Toppino

Divendres 11 de juliol de 2008. Performance
Encontré un trozo de mí en un vertedero
Colectivo 96º
David Franch

Lidia González Zoilo

Manu Morales

DJ HÖSSE (bootleg). Música per ordinador
José Taltavull

Divendres 18 de juliol de 2008. Cantautor
Ara
Marcel Cranc

Divendres 25 de juliol de 2008. Dansa
De Paseo
Direcció artística i interpretació: Claire Ducreux

Dirccció Musical: David Moreno

Producció: Companyia Leandre-Claire

Distribució: FREE-ART

Divendres 25 de juliol de 2008. Dansa
Petita Lula
Direcció i composició: Mariantònia Oliver

Interpretació i creació: Bàrbara Riera, Aina Pascual, 

Catalina Carrasco, Rafel Mir

Ajudant de direcció: Carme Vadell 

Col·laboració: Laura Burgaya

Espai escènic: Mariantònia Oliver, Rafel Mir

Música: Jaime G. Soriano, V. Campasela

Vestuari: Marga Mayol

A la intemperie
Creació i direcció: Loscorderos

Intèrprets: David Climent, Nacho Vera, Pablo Molinero i Pablo Rega

Espai sonor: Pablo Rega 

Producció: Pilar López

Arts escèniques als espais exteriors del museu
Llunes d’Es Baluard
Després d’un parèntesi de dos anys, el 2008 hem reprès les Llunes d’Es Baluard amb l’ob-

jectiu de recolzar i exhibir les creacions contemporànies de companyies, tant de les Illes 

Balears com nacionals i internacionals, que generen experiències de petit format i experi-

mentals. És per nosaltres una prioritat donar suport als creadors i creadores illenques, però 

també volem possibilitar l’intercanvi i el contacte amb altres propostes foranes.

Hem fet una aposta per projectes on els intèrprets incorporen l’arquitectura d’Es Baluard 

en les seves creacions, i així els murs i les terrasses del museu passen a ser protago-

nistes dels espectacles. Oferim el museu com espai de recerca i creació i, sobretot, com 

espai de gaudi pels visitants i espectadors que han passat molt bones vetllades plenes 

d’emocions i rialles. 

Gaudiren de les Llunes al voltant de 853 espectadors en total
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Charlotte Saliou. Jackie Star

Marcel Cranc. Ara

Claire Ducreux. De Paseo





02/07/08 | Ultima Hora 12/07/08 | Diari de Balears10/07/08 | Mallorca Zeitung
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Nit de l’Art – 18 de setembre de 2008
Circ Bover
A partir de les 22 h a les terrasses del museu

Éssers estranys, volàtils i plens de misteri «envaïren» Es Baluard, 

éssers capaços de dur a terme proeses inimaginables, capaços de 

sorprendre qualsevol que els seguís amb la vista, endinsant els 

visitants a un submón ple de màgia on tot és possible.

Acròbates, Bufó, malabarista, Bici acrobàtica, Pallasso, màstil 
xinès, músics

Gaudiren de l’actuació unes 6.593 persones

XXIX Encontre Internacional de 
Compositors. Fundació ACA
27 de novembre de 2008. Aljub 
Concert de música contemporània per a xeremies

Es Baluard va acollir un concert de xeremiers com a una de les 

activitats del XXIX Encontre Internacional de Compositors que 

el 2008 coincidí amb el 30 aniversari de la Fundació ACA. 

L’acte s’inicià amb un cercaviles que partí de la Plaça Drassanes 

i finalitzà al propi museu per donar pas al concert.
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05/09/08 | Diari de Balears



18/09/08 | Qué! 28/11/09 | Diari de Balears

19/09/08 | Diari de Balears
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Àrea de màrqueting i comunicació
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Màrqueting
Des de l’Àrea de màrqueting, aquest any 2008 es treballa per a la promoció i la 

integració del museu dins l’oferta cultural i d’oci de les Illes Balears, especialment 

dins del sector empresarial i a la ciutadania. Les accions empreses són les següents; 

campanyes informatives de màrqueting directe i màrqueting online, campanyes de 

publicitat aplicades a cada exposició, taller, conferència o qualsevol altra activitat 

pròpia del museu (amb el seu propi media planning: anuncis a premsa, circuits 

opis, etc.); realització de fulletons, invitacions, pòsters, banderoles; distribució 

massiva de fulletons i altre tipus de material; atenció al visitant; lloguer d’espais 

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

fidelització d’empreses; inclusió en programes d’excursions professionals del sector 

turístic (hotels, AA.VV especialitzades en turisme de reunió i TT.OO); recerca de 

patrocinis, mecenatge; millora del programa d’Amics d’Es Baluard.

Aquest objectiu es materialitza a través de:

- Estratègia de venda
- Servei d’atenció al visitant
- Campanyes de publicitat i màrqueting amb el control de la identitat 
  corporativa en les campanyes informatives de màrqueting directe 
  i màrqueting online
- Amics d’Es Baluard
- Programa de patrocini i mecenatge

Estratègia de venda

Es treballen en profunditat dos subproductes, la venda 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’assegurances), o consorcis com el Consorci 

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

Sostenible de les Illes Balears (Targeta Verda).

- Acords amb empreses i associacions hoteleres gràcies a la creació de targetes 

descompte «Advantage Special Card» personalitzades per cada hotel i dirigides al 

client final i inclusió de la visita al museu en paquets de cap de setmana amb els 

hotels de ciutat (city-breaks).

- A partir d’octubre es posa en marxa una nova modalitat de visita anomenada  

«Tu decideixes» que ofereix la possibilitat d’accedir al museu tots els divendres de 

l’any a partir de 10 cèntims d’euro.

- Lloguer d’espais

- Acords amb empreses de catering, agències especialitzades en l’organització d’esdeve-

niments o agències de viatges com Ultramar Express, Studiosus, Ran de Mar, Glob Event 

Thinking, etc. En aquest aspecte incentivem a les agències i empreses 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 consultories, col·legis oficials, empre-

ses d’informàtica (Globalti, CRDO Binissalem, Riva, Gerona Group, Colegio Oficial 

de Aparejadores etc.). Implantació d’una política de fidelització d’empreses amb 

descomptes dirigits a clients directes recurrents amb possibilitat de convertir-se en 

patrocinadors o mecenes.

- Shootings fotogràfics i audiovisuals (Productores Robbie Bellapart, Amazing Spaces, 

Bright M-Production…)

- Acords amb associacions, ong’s, institucions per a la celebració d’actes especials, 

l’impacte mediàtic i social dels quals afavoreix la imatge i el compromís del museu 

(Institut Jane Goodall, Fundación Internacional O’Belen, IEB, IBIT, Club Ultima Hora, 

IBATUR, IMFOF…)

- Adhesió al consorci Congressos i Incentius de l’IMTUR (des de 2006) i assistència a 

fires especialitzades (Feria Internacional de Turismo Cultural de Málaga)
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Servei d’atenció al visitant

A més de seguir millorant el programa de taquilles amb un servei multilingüe en 

l’atenció al visitant, a través de la recepció com en els diferents espais del museu, es 

treballa en el disseny d’un nou model de qüestionari per mesurar l’opinió dels visi-

tants en aquells punts que ens permetin millorar les activitats i serveis del museu.

L’any 2008 Es Baluard tingué un total de 352.937 visitants.

Campanyes de publicitat i màrqueting

Per una part, des de l’Àrea de màrqueting, en col·laboració amb la direcció del 

museu es controla la correcta aplicació de la identitat corporativa en temes de pro-

moció del museu dins l’oferta cultural i d’oci; Per altra banda, analitzant el pú-

blic objectiu del museu en relació als diferents subproductes existents —col·lecció 

permanent, exposicions temporals, activitats de difusió cultural, visites privades i 

lloguer d’espais—, es valora la millor forma d’arribar a ell i es realitzen les accions 

de màrqueting i publicitat necessàries per aconseguir-ho en diferents suports:

- Campanyes informatives de màrqueting directe, màrqueting online i publicitat: 

 Realització del material gràfic específic per a cada exposició temporal —7 durant 

 el 2008— (invitacions, e-invitacions, díptics, banderoles, pòsters), activitat, taller, 

 conferència o altra activitat/producte propi del museu com el club «Amics  

 d’Es Baluard», la Nit de l’Art o el Dia Internacional dels Museus (fulletons, e-fulletons,  

 programes de mà).

 Campanyes de publicitat aplicades a cada exposició temporal, jornada de portes 

 obertes i la Nit de l’Art en diaris/revistes locals (Ultima Hora, Diari de Mallorca,  

 Diari de Balears, El Mundo, Youthing, Cultura Mallorca, DP, InPalma, El Mirall,   

 Terra de Vins) i premsa nacional especialitzada (Arte& Parte, Exit).

 Campanya de relacions públiques/màrqueting per la presentació d’un nou producte:  

 aquest any s’ha posat en funcionament una nova modalitat de visita «Tu decideixes»;  

 Per això, s’ha realitzat durant els mesos d’octubre i novembre una campanya de   

 relacions públiques consistent en dues fases, una composta per una acció de street   

 marketing de tipus teaser (a càrrec d’un col·lectiu fictici anomenat ARTXTOTHOM,   

 la finalitat de la qual era crear una lona de 300m plena de fotografies amb rostres de  

 les persones que els recolzaven en la sol·licitud de poder accedir al museu mitjançant

 una tarifa més econòmica, reforçada per accions online a través de facebook i la   

 creació d’una web i un blog) i l’altra fase, desvetlladora, en la qual es mostrava el

 vincle entre el col·lectiu i el museu mitjançant el desplegament de la lona a l’entrada 

 del museu en una roda de premsa i una campanya d’anuncis en premsa local 

 per reforçar la difusió (Ultima Hora, Diari de Balears, El Mundo, Diari de Mallorca i

  YouThing). D’ençà que es posà en marxa oficialment, el 24 d’octubre, els divendres  

 «Tu decideixes» registren un increment de més del 70% en nombre de visitants en   

 relació amb la resta de dies.

 Campanya de Nadal, s’inicia un nou model de col·laboració pel qual cada Nadal   

 es convidarà a un artista a realitzar una intervenció als espais del museu. L’artista  

 convidat el Nadal de 2008 fou Carles Gispert amb la seva instal·lació Santa.

Club d’Amics d’Es Baluard 

En marxa des de l’any 2004, es continua treballant en la consolidació 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 activa.

En relació amb l’any anterior, en el 2008 el nombre de membres s’ha incrementat 

en un 300%.

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 mecenatge dirigit 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 principals 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 contraprestacions 

de caràcter sociocultural i honorífica en funció de la categoria a la qual pertanyi. 

Durant l’any 2008 han col·laborat les següents empreses: 
PROGRAMACIÓ
 
Fins l’11 de gener de 2009 Exposició “80’s i derives. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard”

30 de gener de 2009 Inauguració exposició “Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe” 20.00 h
 (31/01 – 30/08/2009)
 
Fins l’1 de Febrer de 2009   Exposició “Animar.te. 20 anys d’animació per ordinador a la UIB”

20 de febrer de 2009 Inauguració exposició “Power Food. Miralda – Foodcultura” 20.00 h
 (21/02 – 24/05/2009)

ACTIVITATS ENTORN D’”ANIMAR.TE” 
 
Dijous 22 de gener de 2009  Conferència: “Del guió escrit a la imatge visual” 19.00 h
 Carlos Grangel, Grangel Studio

TALLER PER A FAMÍLIES
 
20 de desembre de 2008 Família! El dissabte va d’art. L’animació per ordinador: un món màgic 11.30 h – 13.30 h
10, 17 i 24 de gener de 2009
 
30 de desembre de 2008 Taller de vacances de Nadal. Anima els teus dibuixos! 11.30 h – 13.30 h
 
30 de desembre de 2008 Taller de vacances de Nadal. Saps que zoòtrop no ve de zoo? 16.00 h – 18.00 h

TALLER PER A JOVES
 
28 de febrer,  N-Registra. Carles Gispert 11.00 h – 14.00h
7 i 14 de març de 2009

TARIFES
Entrada general 6 €
Entrada a exposició temporal 4 €
Entrada reduïda 4,50 €
Entrada reduïda exposició temporal 3 €
Tu decideixes: els divendres, entrada a partir de 0,10 €

Carnet jove | Estudiants acreditats | Majors de 65 anys | Jubilats | Grups culturals i educatius (amb la prèvia sol·licitud)
Dia del museu: dimarts | Servei d’audioguia inclòs

GRATUÏTAT
Menors de 12 anys | Aturats | Amics del Museu | Membres de l’ICOM
Persones acreditades pel Museu: periodistes, personal docent i guies turístics  

Horaris de dimarts a diumenge: 1/10 – 15/06 de 10.00 a 20.00 h • 16/06 – 30/09 de 10.00 a 22.00 h
Horaris terrasses exteriors de dilluns a diumenge: 08.00 a 24.00 h
Informació i reserves: Plaça Porta de Santa Catalina, 10. 07012 Palma, Mallorca
Tel: 971 908 200 – museu@esbaluard.org – www.esbaluard.org

Col·laboren

19.12.2008 - 22.02.2009

Joan 
Miró 
Cartells
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Instal·lació Santa

Material gràfic exposició Joan Miró Cartells

TU DECIDEIXES
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22/10/08 Ultima Hora

24/10/08 Diari de Balears

25/10/09 Ultima Hora
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06/06/08 Diari de Balears
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15/11/08 Diario de Mallorca

12/12/08 Diari de Balears
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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
Documentació i arxiu
www.esbaluard.org
Cobertura i assistència dels esdeveniments del museu
Assistència de relacions públiques a la Direcció

Recerca de la major cobertura mediàtica del museu

La tasca bàsica de l’Àrea de comunicació és informar públicament els mitjans sobre 

les novetats que genera el museu. En aquest sentit l’àrea manté una relació directa 

amb els periodistes locals, nacionals i internacionals, per tal d’aconseguir la major di-

fusió de les seves activitats i de què es publiquin la major quantitat de notícies sobre 

el museu. Altres tasques de l’àrea són realitzar notes de premsa, elaborar dossiers de 

premsa de les exposicions, realitzar fotografies i vídeos que documentin l’activitat del 

museu, organitzar i convocar rodes de premsa, gestionar entrevistes amb les persones 

implicades en l’activitat del museu, realitzar els dossiers de recopilació de notícies 

de cada exposició, realitzar enviaments de les publicacions d’Es Baluard als diferents 

mitjans de comunicació i enviaments massius per correu electrònic amb informacions 

sobre el museu. La relació directa amb els professionals de l’àmbit de la comunicació 

passa també per l’atenció via Internet, via telefònica i personalment durant les seves 

visites al centre, així com la facilitació del material de premsa disponible.

Documentació

La recopilació d’informació té per objecte documentar la projecció pública i la repercussió 

que el museu ha tingut als mitjans de comunicació. Continua l’ampliació i manteniment 

de l’hemeroteca, videoteca i audioteca. Cal destacar la tasca diària de cliping, una rigorosa 

revisió de la premsa, que després s’arxiva i que és de gran utilitat per a la consulta de les 

notícies d’interès relacionades amb l’art en general i amb les notícies generades pel museu 

en particular. 

www.esbaluard.org.

Des de l’Àrea de comunicació es realitza el manteniment dels continguts de la pàgina 

web amb la finalitat de tenir sempre la informació actualitzada, amb les darreres 

notícies i activitats del museu. Així mateix l’àrea supervisa la promoció de la web 

per mitjà de tots els medis impresos que s’utilitzen, ja que és un portal immediat i de 

vital importància per al museu. 

Cobertura de l’organització dels esdeveniments propis del museu 

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

nització de diferents esdeveniments propis del museu com inauguracions d’exposicions 

temporals i altres actes. 

Assistència de relacions públiques a la Direcció 

Recepció i benvinguda d’autoritats, personalitats, grups, associacions, etc., que visiten 

Es Baluard. Aquesta tasca es realitza com una assistència a Direcció. 
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2008

 ACTIU  2008  

A) ACTIU NO CORRENT  25.735.776,89  
I. Immobilitzat intangible  20.827.379,14  

 1. Desenvolupament    

 2. Concessions  20.786.847,78  

 3. Patents, llicències, marques i similars  35.079,97  

 4. Fons de comerç    

 5. Aplicacions informàtiques  5.451,39  

 6. Altre immobilitzat intangible    

II. Béns del Patrimoni Històric  4.547.980,62  

 1. Béns immobles    

 2. Arxius    

 3. Biblioteques    

 4. Museus  4.547.980,62  

 5. Béns mobles    

 6. Avançaments sobre béns del Patrimoni Històric    

III. Immobilitzat material  353.824,47  

 1. Terrenys i construccions  108.577,90  

 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material  245.246,57  

 3. Immobilitzat en curs i avançaments    

IV. Inversions immobiliàries    

 1. Terrenys    

 2. Construccions    

V. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini    

 1. Instruments de patrimoni    

 2. Crèdits a empreses    

 3. Valors representatius de deute    

 4. Derivats    

 5. Atres actius financers    

VI. Inversions financeres a llarg termini  6.592,66  

 1. Instruments de patrimoni    

 2. Crèdits a empreses    

 3. Valors representatius de deute    

 4. Derivats    

 5. Altres actius financers  6.592,66  

VII. Actius per impost diferit    

 ACTIU  2008  

B) ACTIU CORRENT  1.784.804,94  
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda    

II. Existències  302.806,31  

 1. Béns destinats a l’activitat  302.806,31  

 2. Primeres matèries i altres provisionaments    

 3. Productes en curs    

 4. Productes acabats    

 5. Subproductes, residus i materials recuperats    

 6. Avançaments a proveïdors    

III. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia  250.100,00  

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar  349.298,40  

 1. Clients per vendes i prestacions de serveis  89.760,94  

 2. Clients, empreses del grup i associades    

 3. Deutors diversos    

 4. Personal    

 5. Actius per impost corrent    

 6. Altres crèdits amb les administracions públiques  259.537,46  

 7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits    

V. Inversions en empresas del grup i associades a curt termini    

 1. Instruments de patrimoni    

 2. Crèdits a empreses    

 3. Valors representatius de deute    

 4. Derivats    

 5. Altres actius financers    

VI. Inversions financeres a curt termini  600,63  

 1. Instruments de patrimoni    

 2. Crèdits a empreses  600,63  

 3. Valors representatius de deute    

 4. Derivats    

 5. Altres actius financers    

VII. Periodificacions a curt termini  24.826,58  

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  857.173,02  

 1. Tresoreria  857.173,02  

 2. Altres actius líquids equivalents    

TOTAL ACTIU ( A + B )  27.520.581,83  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2008

 PATRIMONI NET I PASSIU  2008  

A) PATRIMONI NET  26.475.559,03  
 A-1) Fons propis  1.898.775,01  
I. Dotació fundacional / Fons social  1.530.280,12  

 1. Dotació escripturada  1.530.280,12  

 2. (Dotació no exigida)    

II. Reserves    

 1. Estatutàries    

 2. Altres reserves    

III. Excedents d’exercicis anteriors  14.255,44  

 1. Romanent  14.255,44  

 2. (Excedents negatius d’exercicis anteriors)    

IV. Altres aportacions de patrons    

V. Excedent de l’exercici  354.239,45  

 A-2) Ajustos per canvis de valor    
I. Actius financers disponibles per a la venda    

II. Operacions de cobertura    

III. Altres    

 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts  24.576.784,02  

B) PASSIU NO CORRENT  4.000,00  
I. Provisions a llarg termini    

 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal    

 2. Actuacions medioambientals    

 3. Provisions per reestructuració    

 4. Altres provisions    

II. Deutes a llarg termini  4.000,00  

 1. Obligacions i altres valors negociables    

 2. Deudes amb entitats de crèdit    

 3. Creditors per arrendament financer    

 4. Derivats    

 5. Altres passius financers  4.000,00  

IIII. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini    

IV. Passius per impost diferit    

V. Periodificacions a llarg termini    

C) PASSIU CORRENT  1.041.022,80  
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda    

II. Provisions a curt termini    

III. Deutes a curt termini    

 1. Obligacions i altres valors negociables    

 2. Deutes amb entitats de crèdit    

 3. Creditors per arrendament financer    

 4. Derivats    

 5. Altres passius financers    

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini    

V. Beneficiaris-Creditors    

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar  1.041.022,80  

 1. Proveïdors  466.552,70  

 2. Proveïdors, empreses del grup i associades    

 3. Creditors diversos  525.468,41  

 4. Personal (remuneracions pendients de pagament)  976,19  

 5. Pasius per impost corrient    

 6. Altres deutes amb les administracions públiques  48.025,50  

 7. Avançament de clients    

VII. Periodificacions a curt termini    

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )  27.520.581,83  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31/12/2008

   (Deure) Haver 2008  

A) OPERACIONS CONTINUADES    
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia  2.522.307,21  

 a) Quotes d’usuaris i afiliats  4.659,29  

 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors  2.517.647,92  

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

 d) Reintegraments de subvencions, donacions i llegats    

2. Ajudes monetàries i altres    

 a) Ajudes monetàries    

 b) Despeses per a col·laboracions i de l’òrgan de govern    

 c) Reintegrament d’ajudes i assignacions    

3. Import net de la xifra de negocis  260.650,80  

 a) Vendes  260.650,80  

 b) Prestacions de serveis    

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació    

5. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu    

6. Aprovisionaments  -101.643,68  

 a) Consum de mercaderies  -101.643,68  

 b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles    

 c) Treballs realitzats per altres empreses    

 d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments    

7. Altres ingressos d’explotació  154.340,39  

 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent  154.340,39  

 b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici afectes a l’activitat mtil    

8. Despeses de personal  -824.680,50  

 a) Sous, salaris i assimilats  -645.932,75  

 b) Càrregues socials  -178.747,75  

 c) Provisions    

9. Altres despeses d’explotació  -1.651.823,62  

 a) Serveis exteriors  -1.651.510,63  

 b) Tributs  -14,45  

 c) Pèrdues, deteriorament variació de provisions per operacions comercials    

 d) Altres despeses de gestió corrent  -298,54  

10. Amortització de l’immobilitzat  -425.584,84  

11. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres  410.427,37  

12. Excessos de provisions    

13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat    

 a) Deteriorament i pèrdues    

 b) Resultats per alienacions i altres    
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   (Deure) Haver 2008  

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  343.993,13  

14. Ingressos financers  12.784,17  

 a) De participacions en instruments de patrimoni    

  a1) En empreses del grup i associades    

  a2) En tercers    

 b) De valors negociables i altres instruments financers  12.784,17  

  b1) D’empreses del grup i associades    

  b2) De tercers  12.784,17  

15. Despeses financeres  -2.022,46  

 a) Per deutes amb empreses del grup i associades    

 b) Per deutes amb tercers  -2.022,46  

 c) Per actualització de provisions    

16. Variació de valor raonable en instruments financers    

 a) Cartera de negociació i altres    

 b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financ. disponibles per a la venda    

17. Diferències de canvi  -515,39  

18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers    

 a) Deteriorament i pèrdues    

 b) Resultats per alienacions i altres    

A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)  10.246,32  

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1 + A.2)  354.239,45  

19. Impostos sobre beneficis    

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 19)  354.239,45  

B) OPERACIONS INTERROMPUDES    
20. Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos    

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.4 + 20)  354.239,45  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31/12/2008

   Dotació Excedents Excedent Subvencions 
   Fundacional d’exercicis de l’exercici donacions TOTAL   
   Escripturada anteriors  i llegats rebuts 

A) SALDO, FINAL DE L’ANY 2006 1.530.280,12 9.446,15 2.620,19 22.939.066,02 24.481.412,48
 I. Ajustos per canvis de criteri 2006 i anteriors.     

 II. Ajustos per errors 2006 i anteriors.     

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2007 1.530.280,12 12.066,34  22.939.066,02 24.481.412,48
 I. Resultat del compte de pèrdues i guanys.   2.189,10  2.189,10

 II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net    1.145.302,15 1.145.302,15

 III. Operacions amb patrons.     

  1. Augments de dotació fundacional.     

  2. (-) Reduccions de dotació fundacional.     

  3. Altres operacions amb patrons.     

 IV. Altres variacions del patrimoni net.     

C) SALDO FINAL DE L’ANY 2007 1.530.280,12 12.066,34 2.189,10 24.084.368,17 25.628.903,73
 I. Ajustos per canvis de criteri 2007.     

 II. Ajustos per errors 2007.     

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2008 1.530.280,12 14.255,44  24.084.368,17 25.628.903,73
 I. Resultat del compte de pèrdues i guanys.   354.239,45  354.239,45

 II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net    492.415,85 492.415,85

 III. Operacions amb patrons.     

  1. Augments de dotació fundacional.     

  2. (-) Reduccions de dotació fundacional.     

  3. Altres operacions amb patrons.     

 IV. Altres variacions del patrimoni net.     

E) SALDO FINAL DE L’ANY 2008 1.530.280,12 14.255,44 354.239,45 24.576.784,02 26.475.559,03



Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 2008

    DESPESES PRESSUPOSTÀRIES   

 EPÍGRAFS PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIONS  

OPERACIONS DE FUNCIONAMIENT     
1. Ajudes monetàries i altres:     

 a) Ajudes monetàries     

 b) Despeses per a col·laboracions i de l’órgan de govern     

2. Consums d’explotació 173.600,00 101.643,68 -71.956,32  

3. Despeses de personal 930.000,00 824.680,50 -105.319,50  

4. Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 421.000,00 425.584,84 4.584,84  

5. Altres despeses 1.848.150,00 1.651.823,62 -196.326,38  

6. Variació de les provisions de l’activitat i pèrdues de crèdits incobrables     

7. Despeses financeres i despeses assimilades 17.500,00 2.537,85 -14.962,15  

8. Despeses extraordinàries     

9. Impost sobre societats     

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 3.390.250,00 3.006.270,49 -383.979,51 

OPERACIONS DE FONS     
1. Disminució de subvencions, donacions i llegats de capital i altres 406.000,00 410.427,37 4.427,37  

2. Augment de l’immobilitzat: 577.000,00 494.890,11 -82.109,89  

 a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes     

 b) Béns de Patrimoni Històric 428.000,00 363.507,26 -64.492,74  

 c) Immobilitzacions materials 50.000,00 96.116,75 46.116,75  

 d) Immobilitzacions immaterials 99.000,00 34.716,10 -64.283,90  

 e) Immobilitzacions financeres  550,00 550,00  

3. Augment d’existències  38.213,70 38.213,70  

4. Augment d’inversions financeres  120,20 120,20  

5. Augment de tresoreria  541.158,00 541.158,00  

6. Augment de capital de funcionament  111.753,91 111.753,91  

7. Disminució de provisions per a riscos i despeses     

8. Disminució de deutes 422.000,00 144.480,00 -277.520,00  

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FONS 1.405.000,00 1.741.043,29 336.043,29  

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 4.795.250,00 4.747.313,78 -47.936,22  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS. EXERCICI 2008

    INGRESSOS PRESSUPOSTARIS   

 EPÍGRAFS PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIONS  

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT     
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia: 2.528.250,00 2.522.307,21 -5.942,79  

a) Quotes d’usuaris i afiliats 1.500,00 4.659,29 3.159,29  

b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 2.526.750,00 2.517.647,92 -9.102,08  

c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat     

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat 313.000,00 260.650,80 -52.349,20  

3. Altres ingressos 182.000,00 154.340,39 -27.659,61  

4. Ingressos financers  12.784,17 12.784,17  

5. Ingressos extraordinaris 406.000,00 410.427,37 4.427,37  

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 3.429.250,00 3.360.509,94 -68.740,06  

OPERACIONS DE FONS     
1. Aportacions de fundadors i associats     

2. Augment de subvencions, donacions i llegats de capital i altres 945.000,00 902.843,22 -42.156,78  

3. Disminució de l’immobilitzat 421.000,00 479.960,62 58.960,62  

 a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes     

 b) Béns de Patrimoni Històric     

 c) Immobilitzacions materials 44.000,00 48.557,32 4.557,32  

 d) Immobilitzacions immaterials 377.000,00 431.403,30 54.403,30  

 e) Immobilitzacions financeres     

4. Disminució d’existències     

5. Disminució d’inversions financeres     

6. Disminució de tresoreria     

7. Disminució de capital de funcionament     

8. Augment de provissions per a riscos i despeses     

9. Augment de deutes  4.000,00 4.000,00  

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FONS 1.366.000,00 1.386.803,84 20.803,84 

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 4.795.250,00 4.747.313,78 -47.936,22  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES. EXERCICI 2008

 DESPESES PRESSUPOSTàRiES    

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total despeses pressupostàries 
   
PROGRAMES PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ
Activitat Ordinària 2.564.800,00 2.366.974,40 540.000,00 1.242.319,81 3.104.800,00 3.609.294,21

Col·lecció Permanent 129.400,00 36.008,38 865.000,00 498.723,48 994.400,00 534.731,86

Exposicions 573.950,00 539.493,58   573.950,00 539.493,58

Conferències 27.800,00 1.695,90   27.800,00 1.695,90

Tallers 10.300,00 14.377,68   10.300,00 14.377,68

Altres Programes 66.500,00 45.182,70   66.500,00 45.182,70

TOTAL ACTIVITATS 3.372.750,00 3.003.732,64 1.405.000,00 1.741.043,29 4.777.750,00 4.744.775,93
Operacions Financeres 17.500,00 2.537,85   17.500,00 2.537,85

TOTAL ALTRES ACTIVITATS 17.500,00 2.537,85   17.500,00 2.537,85
TOTAL GENERAL 3.390.250,00 3.006.270,49 1.405.000,00 1.741.043,29 4.795.250,00 4.747.313,78

 iNGRESSOS PRESSUPOSTARiS    

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total ingressos pressupostaris  
    
PROGRAMES PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ
Activitats 3.411.750,00 3.347.725,77 1.366.000,00 1.386.803,84 4.777.750,00 4.734.529,61

TOTAL ACTIVITATS 3.411.750,00 3.347.725,77 1.366.000,00 1.386.803,84 4.777.750,00 4.734.529,61
Operacions Financeres 17.500,00 12.784,17   17.500,00 12.784,17

TOTAL ALTRES ACTIVITATS 17.500,00 12.784,17   17.500,00 12.784,17

TOTAL GENERAL 3.429.250,00 3.360.509,94 1.366.000,00 1.386.803,84 4.795.250,00 4.747.313,78
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Memòria exercici
   

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 regulació 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, conservar, 

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 fun-

dadors i les que adquireixi o estiguin, per qualsevol títol, en possessió de la Fundació. Això 

sense perjudici de les noves aportacions que es puguin 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, publicaci-

ons, 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. 

Nota 2. Bases de presentació dels comptes anuals
1) imatge Fidel:
a) Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de Fundació 

Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, havent-se aplicat les dis-

posicions legals vigents en matèria comptable amb l’objecte de mostrar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels excedents de l’Entitat.

A la data d’emissió dels presents comptes anuals no s’ha aprovat la nova adapta-

ció sectorial del Pla General d’Entitats sense finalitats lucratives. D’acord amb la 

normativa en vigor s’ha mantingut la informació obligatòria en exercicis anteriors 

afegint la nova informació obligatòria establerta pel Reial Decret 1515/2007 pel qual 

s’aprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses i els criteris 

comptables específics per a microempreses.

Si bé l’entitat no està obligada a elaborar comptes anuals normals, a efectes de faci-

litar-ne la comprensió es presenten el balanç i el compte de resultats detallats.

b) Inexistència de raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel no 

s’han aplicat disposicions legals en matèria comptable.

c) Informacions complementàries: Inexistència d’informacions complementàries. 
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2. Principis comptables:
Els principis i criteris comptables aplicats en la confecció d’aquests comptes anuals 

són els resumits a la Nota 4. Tots els principis comptables obligatoris amb incidèn-

cia sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats s’han aplicat.

  

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
Inexistència d’aspectes crítics coneguts. 

  

4. Comparació de la informació:
Els comptes anuals corresponents al present exercici són els primer elaborats 

d’acord amb el Pla general de comptabilitat aprovat per RD 1515/2007. Aquesta nor-

mativa suposa amb respecte a la que es trobava en vigència a la data de formulació 

de comptes anuals de l’exercici 2007:

 - Canvis en polítiques comptables, criteris de valoració i forma de presentació  

   dels estats financers que formen els comptes anuals.

 - La incorporació als comptes anuals d’un nou estat financer: l’estat de canvis  

   en el patrimoni net.

 - Un augment significatiu en la informació facilitada a la memòria.

Tal i com estableix la normativa vigent, l’entitat s’ha acollit a la possibilitat que li 

ofereix la disposició transitòria tercera del RD 1515/2007 i considera que els comptes 

anuals referits a l’any 2008 són els comptes anuals inicials.

En compliment de la disposició addicional segona del RD 1515/2007, es presenta en 

el següent apartat els comptes anuals de l’exercici 2007 (normativa PGC’90) així 

com una explicació de les diferències principals entre els criteris comptables apli-

cats en l’exercici anterior i els actuals, així com la quantificació de l’impacte que 

produeix aquesta variació de criteris comptables en el Patrimoni net de l’entitat.

  

5. Aspectes derivats de la transició al Pla general de comptabilitat:
a) Balanç de situació el 31/12/2007 (Annex 1)

b) Compte de pèrdues i guanys exercici 2007 (Annex 2)

c) La conciliació entre el Patrimoni net a l’1 de gener de 2008 (data de transmissió 

al Nou Pla General de Comptabilitat) elaborat conforme al PGC’90 i el Patrimoni net 

a aquesta data elaborat d’acord amb les noves normes comptables establertes en el 

RD 1515/2007, es mostra a continuació: 

 

    Euros
Patrimoni net a l’1 de gener de 2008 segons PGC’90 1.544.535,56

Impactes per transició al nou Pla General de Comptabilitat: 

  Subvencions de capital 24.084.368,17

Patrimoni net a l’1 de gener de 2008 segons NPGC 25.628.903,73

D’acord amb la nova normativa les subvencions de capital formen part del 

Patrimoni net.
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6. Elements recollits en diverses partides
Inexistència d’elements recollits en diverses partides.

7. Canvis en criteris comptables
Donat que els comptes actuals tenen la consideració de comptes anuals inicials, 

inexistència de canvis en els criteris comptables.

8. Correcció d’errors
Inexistència de correcció d’errors.

Nota 3. Excedent de l’exercici
La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici és la següent: 

Base de repartiment  
Excedent de l’exercici  354.239,45

Romanent  14.255,44

Reserves voluntàries  

Reserves  

   TOTAL 368.494,89

Distribució  
A dotació fundacional / fons social 

A Romanent  368.494,89

A reserves especials  

A reserves voluntàries  

A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 

A excedents negatius d’exercicis anteriors 

   TOTAL 368.494,89

Nota 4. Normes de registre i valoració
Les principals normes de valoració utilitzades per l’entitat en l’elaboració dels 

comptes anuals de l’exercici 2008, d’acord amb les establertes pel Pla general de 

comptabilitat, han estat les següents:

1) immobilitzat intangible:
Els elements patrimonials aquí continguts són actius no monetaris sense aparença 

física susceptibles de valoració econòmica. Es reconeixen inicialment pel seu valor 

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

xació 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 i l’Impost sobre Suc-

cessions i Donacions. Posteriorment es valoren a preu minvat per la corresponent 

amortització acumulada, calculada en funció de la seva vida útil, i de les eventuals 

pèrdues per deteriorament.
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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 Fundació 

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.

Els actius intangibles amb vida útil indefinida no s’amortitzen.

La dotació anual a l’amortització es calcula 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:

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

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

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

  anys de vida útil estimada
Cessions  99 

Propietat industrial i intel·lectual 5 

Aplicacions informàtiques  3 

2) 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.

Els 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 

pèrdues per deteriorament de valor.

3) 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.

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 es com segueix:

  anys de vida útil estimada
Construccions 33 

Altres instal·lacions i utillatge 10 

Mobiliari 10 

Equips procés informació 5 

Altre immobilitzat material 10 

4) inversions immobiliàries
Inexistència d’inversions immobiliàries.
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5) Permutes
Inexistència de permutes.

6) Actius financers i passius financers:
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació en el moment de la seva 

adquisició i es registren inicialment pel valor raonable, que inclou les despeses de 

l’operació.

Els passius financers es classifiquen d’acord amb els contractes subscrits i tenint 

en compte el fons econòmic. Es registren inicialment per l’efectiu rebut, net de les 

despeses de la transacció.

7) Crèdits no derivats de les activitats:
Inexistència de crèdits no derivats de les activitats.

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

9) 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.

10) impost sobre beneficis:
Inexistència d’actius i passius per impost diferit donada l’aplicació del règim fiscal especial 

de les entitats sense finalitats lucratives.

11) ingressos i despeses:
Pel que fa als criteris utilitzats per al reconeixement dels ingressos i les despeses es 

segueix l’indicat a les normes de valoració establertes al marc conceptual del Pla 

general de comptabilitat aprovat pel RD 1515/2007.

12) Provisions i contingències:
Inexistència de provisions i contingències.

13) 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 consideració de no reintegrables. Si es tracta de cessions d’ús s’apliquen sobre els 

valors abans esmentats les correccions establertes per la normativa fiscal (ITPIAJD/

ISID). Es comptabilitzen com a «Patrimoni net» 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 concedeixen.
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Nota 5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric
La composició d’aquest epígraf i els moviments dels diferents comptes durant l’exer-

cici són els següents:

 

Les baixes registrades en «Cessions temporals d’obres d’art» corresponen a les devolu-

cions d’obres tornades, un cop exhaurit el termini per al qual varen ésser cedides a la 

Fundació.

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

  

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.

 

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

sos ferms 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.

Costos   Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Immobilitzat intangible  22.679.947,82 34.716,10 54.375,78 22.660.288,14 

 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  4.158.562,05 12.219,00 54.375,78 4.116.405,27 

 Altre immobilitzat intangible  77.937,80 22.497,10 0,00 100.434,90 

Immobilitzat material  460.309,74 96.116,75 0,00 556.426,49 

 Terrenys i construccions  74.269,65 40.963,91 0,00 115.233,56 

 Altre immobilitzat material  386.040,09 55.152,84 0,00 441.192,93 

TOTALS  23.140.257,56 130.832,85 54.375,78 23.216.714,63 

Amortització Acumulada  Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Immobilitzat intangible  1.455.881,48 377.027,52  1.832.909,00 

 Dret ús Baluard de Sant Pere  60.630,12 15.157,53  75.787,65 

 Dret ús Museu es Baluard  1.351.085,48 346.132,33  1.697.217,81 

 Cessions temporals obres d’art      

 Altre immobilitzat intangible  44.165,88 15.737,66  59.903,54 

Immobilitzacions materials  154.044,70 48.557,32  202.602,02 

 Terrenys i construccions  4.211,63 2.444,03  6.655,66 

 Altre immobilitzat material  149.833,07 46.113,29  195.946,36 

TOTALS  1.609.926,18 425.584,84  2.035.511,02 

Costos   Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Museu   4.184.473,36 363.507,26  4.547.980,62 

    4.184.473,36 363.507,26  4.547.980,62 
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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. Passius financers
Al tancament de l’exercici l’entitat disposa d’una pòlissa de crèdit amb la Caja de 

Ahorros del Mediterráneo per un límit de 150,0 milers d’euros i una altra amb la 

Caixa de Pensions de Barcelona per un limit de 200,0 milers d’euros. A 31/12/08 no 

estaven utilitzades.

Nota 10. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats rebuts per la Fundació han tengut el moviment 

següent:

Partides del balanç

Pertanyen a subvencions destinades a sufragar elements de l’immobilitzat.

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

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

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

rebudes de les diferents entitats.

Partides del compte de resultats

Pertanyen a partides classificades com a ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 

i a imputació de subvencions d’immobilitzat no financer.

Entitats  Ingressos de l’exercici
Sector Públic (Traspas subvencions a resultats) 410.427,37

Total  410.427,37

Nota 11. Operacions amb parts vinculades
Inexistència d’operacions amb parts vinculades.

    Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final 
Sector Públic   3.291.500,00 3.042.000,00 249.500,00 

Sector Privat   32.700,00 32.100,00 600,00 

  TOTALS   3.324.200,00 3.074.100,00 250.100,00 

Entitats  Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 
Sector Públic  20.421.679,24 953.439,00 410.427,37 20.964.690,87 

Sector Privat  3.662.688,93 3.780,00 54.375,78 3.612.093,15 

  TOTALS  24.084.368,17 957.219,00 464.803,15 24.576.784,02 
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Nota 12. Situació fiscal
La Fundació comunica en temps i forma a l’Administració Tributària l’opció per 

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

havent 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 actual.

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 21), quedant així una base imposable nul·la a l’efec-

te de l’impost sobre societats.

Conciliació entre el resultat comptable i la base imposable   
de l’impost sobre societats   
Excedent de l’exercici abans d’impostos 354.239,45 

Diferències permanents 354.239,45 

Diferències temporals  

Base imposable  

Quota íntegra  

Deduccions fiscals aplicades  

Quota líquida  

Retencions i pagaments a compte  

Hisenda Pública deutora/creditora per Impost sobre societats  

 

Nota 13. ingressos i despeses
- Despeses d’administració del patrimoni (Col·lecció permanent):  

Serveis exteriors: 36.007,38 

   36.007,38 

- Desglossament de la partida Ajudes monetàries:  

Inexistència d’ajudes monetàries.

- Desglossament de la partida Aprovisionaments:  

Compres 139.857,38 

Variació d’existències -38.213,70 

   101.643,68 

- Desglossament de la partida Càrregues socials:  

Seguretat social a càrrec de l’empresa 178.747,75 

- Desglossament de la partida Variació de les provisions de l’activitat:

Inexistència variacions de les provisions de l’activitat. 
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- 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.

 Ingressos Despeses Resultat 
Tenda 91.590,75 89.241,60 2.349,15 

Conferències i  seminaris 1.020,00 1.695,90 -675,90 

- Nombre mitjà de treballadors, exercici 2008:

Categoria  Dones Homes 
Direcció  2 0 

Administració  0 3 

Altres serveis  14 6 

Total  16 9 

L’import dels honoraris corresponents a l’auditoria de l’exercici 2008 han suposat  

9.650,00 euros, IVA no inclòs.

Nota 14. Elements patrimonials afectes a l’activitat mercantil
Els elements patrimonials afectes a l’activitat mercantil, tenint en compte l’indicat 

a la Nota 13 anterior, són els següents:  

Existències 302.806,31 

Nota 15. 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 no es vincula a activitat sense finalitat 

lucrativa és la relacionada a la Nota 14.

El destí de rendes i ingressos a la realització de les finalitats fundacionals és l’indicat 

als Annexos 3a, 3b i 3c, els quals formen part integrant d’aquesta nota.
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Nota 16. Altra informació
- Canvis dels components del patronat:

Els membres que composen el Patronat a 31/12/08 són:

en representació del Govern de les Illes Balears:

 M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver

 Hble. Sra. Bàrbara Galmés Chicón

 Hble. Sr. Miquel Nadal Buades

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 M. Calvo Sastre

 Il·lma. Sra. Nanda M. Ramon Tous

 Il·lma. Sra. Cristina Cerdó Capellà

en representació de la Fundació d’Art Serra:

 Excm. Sr. Pere A. Serra Bauzà

 Sra. Carmen Serra Magraner

 Sr. Rogelio Araújo Gil

- 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 2008, la Fundació ha registrat  118.546,70 euros en concepte de sous i 

salaris i 12.600,00 euros en concepte de serveis exteriors corresponents als mem-

bres de l’òrgan de govern.

Nota 17. informació mediambiental
El balanç no inclou valor net significatiu en actius relacionats amb la protecció i millo-

ra del mediambient. Tampoc s’ha incurregut en despeses significatives en l’esmentat 

àmbit, ni es té registrada, ni existeix necessitat de fer-ho, cap provisió per possibles 

riscos mediambientals.
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Nota 18. Quadre de finançament
Veure Annex 4 que forma part integrant d’aquesta nota.

La conciliació entre el recursos procedents/aplicats de les operacions i el resultat 

comptable de l’exercici és:

  Exercici 2008 Exercici 2007 
Excedent de l’exercici  354.239,45 2.189,10 

Dotacions per Amortitzacions  425.584,84 420.029,06 

Subvencions de capital traspassades a resultats -410.427,37 -404.436,35 

Recursos procedents de les operacions  369.396,92 17.781,81 

Recursos aplicats en les operacions    

 Nota 19. 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 pla 

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 pressupostàries s’han imputat a cada programa d’acord a 

una assignació directe de cada naturalesa comptable. 

Nota 20. informació de la liquidació del pressupost 
Paràmetres de compliment del Pla d’Actuació: La Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern 

i Contemporani de Palma ha comptabilitzat, al llarg de l’any 2008, 352.937 visitants.

En relació a la conservació i difusió de la col·lecció, durant l’any 2008 s´han ad-

quirit un total de 22 obres d’art, i s’han efectuat préstecs de la col·lecció a altres 

institucions per un total de 20 obres destinades a exposicions a Osca (Espanya), 

Amman (Jordània), Palermo (Itàlia), Basel (Suïssa) i Pequín (Xina).

El nombre d’exposicions temporals dutes a terme l’any 2008 han estat 7.

S’han editat al llarg de 2008 un total de 6 publicacions pròpies. 

El nombre de participants en les activitats culturals i pedagògiques dutes a terme 

ha estat, aproximadament, de 8.863 persones.

 Del quadre corresponent a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2008 es despre-

nen els següents comentaris:

Les desviacions de les despeses i ingressos totals realitzats envers a les pressupos-

tades han estat únicament del -1,00%.

Operacions de funcionament. Pel que fa a les despeses, la desviació es justifica bà-

sicament per la menor realització d’activitats inicialment pressupostades; xifra com-

pensada parcialment amb un augment de les despeses totals per operacions de fons.
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Nota 21. 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) 42.000,00 37.572,68 

Contractes de patrocini publicitari ( Llei 34/1998) 129.147,92 115.534,13 

1r. b) associats, col·laboradors o benefactors 2.351.159,29 2.103.317,92 

1r. c) subvencions per finançar activitats exemptes 410.427,37 367.163,23 

2n. procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari:   

Dividends i participacions en beneficis de societats   

Interessos 12.784,17 11.436,56 

Cànons i lloguers 147.751,04 132.176,25 

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, assistència social i inclusió social   

2n. prestació de serveis d’hospitalització o assistència sanitària.   

3r. investigació científica i desenvolupament tecnològic   

4t. del béns declarats d’interès cultural, museus, biblioteques, arxius i centres de documentació 168.040,05 150.326,54 

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 1.020,00 912,48 

9è. elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, fullets, material audiovisual i material multimèdia 34.174,49 30.572,07 

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) 57.416,26 51.363,87 

12è. escassa rellevància (<= 20.000 €) 6.589,35 5.894,75 

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. Subvencions, donacions i llegats i altres ajustos en Patrimoni net 492.415,85   

20. Immobilitzacions intangibles   34.716,10 

21. Immobilitzacions materials   96.116,75 

27. Museu   363.507,26 

24. Inversions financeres a llarg termini en parts vinculades    

25. Altres inversions financeres a llarg termini    

26. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini   550,00 

60. Compres  139.857,38  

61. Variació d’existències  -38.213,70  

62. Serveis exteriors  1.651.510,63  

63. Tributs  14,45  

64. Despeses de personal  824.680,50  

65. Ajudes monetàries de l’entitat i altres despeses de gestió  298,54  

66. Despeses financeres  2.537,85  

67. Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses excepcionals    

68. Dotacions per a amortitzacions  425.584,84  

69. Pèrdues per deteriorament i altres dotacions    

70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc. 260.650,80   

71. Variació d’existències    

72. Ingressos propis de l’entitat 2.522.307,21   

73. Treballs realitzats per a l’entitat    

74. Subvencions donacions i llegats 410.427,37   

75. Altres ingressos de gestió 154.340,39   

76. Ingressos financers 12.784,17   

77. Beneficis procedents d’actius no corrents i ingressos excepcionals    

79. Excessos i aplicacions de provissions i de pèrdues per deteriorament    

 Totals 3.852.925,79 3.006.270,49 494.890,11 

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 2008, 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.
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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    

 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 24.000,00 

Caja de Ahorros del Mediterráneo G03046562 18.000,00 

  42.000,00 

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 ciutat de 

Palma, representada pel seu Ajuntament, amb l’obligació de mantenir la destinació cultural prevista 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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Fundació Es Baluard museu d’Art modern i Contemporani de Palma Annex 1 
BALANÇ RD 776/98 (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

ACTIU Exercici 2007 

B) IMMOBILITZAT  
ii. immobilitzacions immaterials 21.294.124,36 
2. Concessions, patents, licències, marques i similars 22.736.751,45 

5. Aplicacions informàtiques 17.466,02 

9. Amortitzacions (1.460.093,11) 

iii. Béns del Patrimoni Històric 4.184.473,36 
4. Museus 4.184.473,36 

iV. Altres immobilitzacions materials 236.207,02 
3. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 321.074,17 

5. Altre immobilitzat 64.965,92 

7. Amortitzacions (149.833,07) 

V. immobilitzacions financeres 6.042,66 
7. Dipòsits i fiances constituits a llarg termini 6.042,66 

TOTAL B 25.720.847,40 

D) ACTIU CIRCULANT  
ii. Existències 264.592,61 
1. Béns destinats a l’activitat 264.592,61 

iV. Altres deutors 411.476,98 
1. Clients per vendes i prestacions de serveis 99.930,52 

6. Administracions Públiques 313.721,46 

7. Provisions (2.175,00) 

V. inversions financeres temporals 480,43 
6. Altres crèdits 480,43 

Vi. Tresoreria 316.015,02 
Vii. Ajustaments per periodització 20.815,77 

TOTAL D 1.013.380,81 

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D ) 26.734.228,21 

137  Memòria econòmica 2008 | Àrea d’administració - Informació econòmica | Comptes anuals exercici 2008

Fundació Es Baluard museu d’Art modern i Contemporani de Palma Annex 1 
BALANÇ RD 776/98 (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

PASSIU Exercici 2007 

A) FONS PROPIS  
i. Dotació fundacional/Fons social 1.530.280,12 
iV. Excedents d’exercicis anteriors 12.066,34 
1. Romanent 12.066,34 

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

TOTAL A 1.544.535,56 

B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS  
1. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres 24.084.368,17 

TOTAL B 24.084.368,17 

D) CREDITORS A LLARG TERMINI  
iV. Altres creditors 144.480,00 
2. Altres deutes  123.780,00 

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

TOTAL D 144.480,00 

E) CREDITORS A CURT TERMINI  
V. Creditors comercials 920.804,37 
2. Deutes per compres o prestacions de serveis 920.804,37 

Vi. Altres deutes no comercials 40.040,11 
1. Administracions Públiques 40.040,11 

TOTAL E 960.844,48 

TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E ) 26.734.228,21 
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Fundació Es Baluard museu d’Art modern i Contemporani de Palma Annex 2 
COMPTE DE RESULTATS   RD 776/98. (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

DEURE Exercici 2007 

A) DESPESES 3.160.320,30 
2. Aprovisionaments 102.828,10 
4. Despeses de personal 745.997,81 
 a) Sous, salaris i assimilats 576.820,80 

 b) Càrregues socials 169.177,01 

5. Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 420.029,06 
6. Altres despeses 1.882.166,23 
 a) Serveis exteriors 1.881.855,57 

 b) Tributs 310,66 

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

8. Despeses financeres i despeses assimilades 8.938,88 
 c) per altres deutes 8.938,88 

10. Diferències negatives de canvi 60,18 

II. Resultats financers positius (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)  

III. Resultats positius de les activitats ordinàries (AI+AII-BI-BII)  

14. Despeses extraordinàries 234,81 
15. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 65,23 

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

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

VI. Excedent positiu de l’exercici (Estalvi) (AV-A16-A17) 2.189,10 
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Fundació Es Baluard museu d’Art modern i Contemporani de Palma Annex 2 
COMPTE DE RESULTATS   RD 776/98. (PGC Entitats sense finalitats lucratives)

HAVER Exercici 2007 

B) iNGRESSOS 3.162.509,40 
1. ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 2.249.755,70 
 a) Quotes d’usuaris i afiliats 1.550,00 

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

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 299.244,56 
4. Altres ingressos 201.411,05 
 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 201.411,05 

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

8. Altres interessos i ingressos assimilats 3.067,67 
 c) Altres interessos 3.067,67 

II. Resultats financers negatius (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9) 5.931,39 

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

12. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres afectes a l’activitat mercantil   
     traspassats al resultat de l’exercici 404.436,35 
13. ingressos extraordinaris 4.594,07 

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

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

VI. Excedent negatiu de l’exercici (desestalvi) (BV+A16+A17)  
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Exercici

2004

2005

2006

2007

2008

BASE DE 

L’ARTICLE 27

3.682.748,46

3.283.466,86

2.848.604,23

3.162.509,40

3.360.509,94

Recursos mínims 
a destinar en 
l’exercici (artº. 27 
Llei 50/2002). (ve 
de l’Annex 3a)

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

2.352.356,96

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

2.580.685,65

Recursos destinats en l’exercici a compliment de finalitats

Inversions 

realitzades en 

l’activitat pròpia 

en l’exercici

470.927,70

396.073,95

402.946,95

404.436,35

410.427,37

TOTAL RECURSOS 

DESTINATS EN 

L’EXERCICI

3.935.680,70

2.990.773,42

2.830.826,52

3.144.727,59

2.991.113,02

% Recursos 

destinats 

s/ Base de 

l’article 27

106,87%

91,09%

99,38%

99,44%

89,01%

Despeses de l’activitat pròpia 

(comuns + específics)

3.464.753,00

2.594.699,47

2.427.879,57

2.740.291,24

2.580.685,65

13.808.308,93

TOTAL DESPESES 

NO DEDUÏBLES

3.950.838,23

3.005.930,94

2.845.984,04

3.160.320,30

3.006.270,49

15.969.344,00

Exercici

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

Fundació Es Baluard museu d’Art modern i Contemporani de Palma Annex 3a

Fundació Es Baluard, museu d’Art modern i Contemporani de Palma Annex 3b

Resultat 
Comptable

-268.089,77

277.535,92

2.620,19

2.189,10

354.239,45

368.494,89

Dotacions a l’amortització i 

a les provisions  (immobilitzat)

486.085,23

411.231,47

418.104,47

420.029,06

425.584,84

2.161.035,07

Ajusts (+) del resultat comptable 

259.459,17

61.481,18

45.619,61

42.099,78

36.007,38

259.459,17

61.481,18

45.619,61

42.099,78

36.007,38

-477.090,52

-595.212,19

-524.101,24

-590.402,10

-636.094,61

Exercici

2004

2005

2006

2007

2008

Fundació Es Baluard, museu d’Art modern i Contemporani de Palma  Annex 3c

 Despeses d’administració                                                            

5% dels fons 

propis

63.109,52

76.986,31

77.117,32

77.226,78

94.938,75

20 % dels 

ingressos 

obtinguts

736.549,69

656.693,37

569.720,85

632.501,88

672.101,99

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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 Recursos destinats a 
compliment de fins fets efectius 
en l’exercici

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

4.456.634,03

2004

2.577.923,92

2005

2.298.426,80

2006

1.994.022,96

2007

2.213.756,58

2008

2.352.356,96

Total recursos 
fets efectius 

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

2.352.356,96

% (artº 
27 Llei 
50/2002)

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Ingressos no computables (Benefici 

en venda immobles activ.pròpia)

0,00

Ajusts (-) del resultat comptable Diferència: 
BASE DE L’ARTICLE 27

3.682.748,46

3.283.466,86

2.848.604,23

3.162.509,40

3.360.509,94

16.337.838,89

Import

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

2.352.356,96

11.436.487,22

Recursos mínims a destinar a 
complimient de fins en l’exercici

TOTAL

%

N/A

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%
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APLiCACiONS Exercici 2008 Exercici 2007 
1. Recursos aplicats en les operacions   

2. Despeses d’establiment i formalització de deutes   

3. Adquisicions d’immobilitzat 494.890,11  

 a) Immobilitzacions immaterials 34.716,10 454.933,69 

 b) Béns del Patrimoni Històric 363.507,26 759.093,71 

 c) Immobilitzacions materials 96.116,75 13.594,20 

 d) Immobilitzacions financeres 550,00  

  d1) Entitats del grup   

  d2) Entitats associades   

  d3) Altres inversions financeres 550,00 650,00 

4. Reduccions del fons social o dotació fundacional   

5. Cancelació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini 144.480,00  

 a) Emprèstits i altre passius anàlegs   

 b) D’entitats del grup   

 c) D’entitats associades   

 d) D’altres deutes   

 e) De proveïdors d’immobilitzat i altres 144.480,00 422.000,00 

6. Provisions per a riscos i despeses   

  Total aplicacions 639.370,11 1.650.271,60 

Excés d’origens sobre aplicacions (augment del capital circulant) 691.245,81 86.844,88 

   Exercici 2008 Exercici 2008 

 VARiACiÓ DE CAPiTAL CiRCULANT Augments Disminucions 
1. Fundadors i altres per desembossaments exigits   

2. Existències 38.213,70  

3. Deutors  187.921,42  

4. Creditors  80.178,32 

5. Inversions financeres temporals 120,20  

6. Tresoreria 541.158,00  

7. Ajustaments per periodització 4.010,81  

  Total 771.424,13 80.178,32 

  Variació del capital circulant 691.245,81  
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ORÍGENS Exercici 2008 Exercici 2007 
1. Recursos procedents de les operacions 369.396,92 17.781,81 

2. Aportacions   

3. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres 902.843,22 1.549.738,50 

4. Deutes a llarg termini 4.000,00  

 a) Emprèstits i altre passius anàlegs   

 b) D’entitats del grup   

 c) D’entitats associades   

 d) D’altres deutes   

 e) De proveïdors d’immobilitzat i altres 4.000,00 85.680,00 

5. Alienació d’immobilitzat 54.375,78  

 a) Immobilitzacions immaterials 54.375,78 83.916,17 

 b) Béns del Patrimoni Històric   

 c) Immobilitzacions materials   

 d) Immobilitzacions financeres   

  d1) Entitats del grup   

  d2) Entitats associades   

  d3) Altres inversions financeres   

6. Cancelació anticipada o traspàs a curt termini d’immob. financeres   

 a) Entitats del grup   

 b) Entitats associades   

 c) Altres inversions financeres   

  Total orígens 1.330.615,92 1.737.116,48 

Excés d’aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)   

   Exercici 2007 Exercici 2007 

VARiACiÓ DE CAPiTAL CiRCULANT Augments Disminucions 
1. Fundadors i altres per desembossaments exigits   

2. Existències 22.929,97  

3. Deutors  71.902,46  

4. Creditors  61.974,52 

5. Inversions financeres temporals 480,43  

6. Tresoreria 72.102,26  

7. Ajustaments per periodització  18.595,72 

  Total 167.415,12 80.570,24 

  Variació del capital circulant 86.844,88  



INVENTARI IMMOBILITZAT 2008

 Valor    valor  valor net  
 Comptable altes baixes amortització comptable comptable 
 31/12/2007 2008 2008 2008 31/12/2008 31/12/2008 

Cessions administratives 22.602.010,02 12.219,00 54.375,78 361.289,86 22.559.853,24 20.786.847,78 
Cessions administratives  1.494.280,12   15.157,53 1.494.280,12 1.418.492,47 

Cessions consorci 16.949.167,85   346.132,33 16.949.167,85 15.251.950,04 

Cessions obra tercers 4.158.562,05 12.219,00 54.375,78  4.116.405,27 4.116.405,27 

Propietat industrial 60.471,78 20.292,60  12.332,77 80.764,38 35.079,97 
Propietat industrial 21.104,89   3.020,98 21.104,89 6.251,74 

Disseny pàgina web 20.015,00 18.750,00  4.211,33 38.765,00 28.635,03 

Disseny general del museu 19.351,89 1.542,60  5.100,46 20.894,49 193,20 

Aplicacions informàtiques 17.466,02 2.204,50  3.404,89 19.670,52 5.451,39 
Construccions 74.269,65 40.963,91  2.444,03 115.233,56 108.577,90 
Altres instal·lacions 34.262,13 9.715,82  3.871,46 43.977,95 28.845,49 
mobiliari 286.812,04 37.398,13  29.772,98 324.210,17 201.241,01 
Mobiliari 75.223,45   7.522,35 75.223,45 42.933,11 

Mobiliari artístic 134.494,31 9.470,65  13.788,62 143.964,96 86.853,78 

Mobiliari oficines / reposicions museu 34.281,90 16.892,02  3.862,66 51.173,92 37.541,81 

Mobiliari taller didàctica 1.945,90 11.035,46  512,70 12.981,36 11.949,75 

Mobiliari e. Històrica 40.866,48   4.086,65 40.866,48 21.962,56 

Equip per a procesos d’informació 57.741,92 4.758,89  11.698,95 62.500,81 6.585,11 
Equip per a procesos d’informació 57.741,92 4.758,89  11.698,95 62.500,81 6.585,11 

Altre immobilitzat material 7.224,00 3.280,00  769,90 10.504,00 8.574,96 
Fons fotogràfic 7.224,00 3.280,00  769,90 10.504,00 8.574,96 

Museus 4.184.473,36 363.507,26   4.547.980,62 4.547.980,62 

Museus  3.426.630,21 363.507,26   3.790.137,47 3.790.137,47 

Museus / donacions 757.843,15    757.843,15 757.843,15 

Dipòsits constituits a llarg termini 6.042,66 550,00   6.592,66 6.592,66 
 27.330.773,58 494.890,11 54.375,78 425.584,84 27.771.287,91 25.735.776,89 
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