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El 2009, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 

Palma va complir cinc anys, i celebrà aquest aniversari amb 

un esforç molt especial de tot l’equip per oferir una programa-

ció d’exposicions i d’activitats que assolís el nivell de qualitat 

i interès que mereixia no només la significativa commemora-

ció, sinó també totes les persones que així ho esperaven. Ara 

que, amb la present memòria, recordam totes les iniciatives 

que es varen dur a terme al llarg de 2009, des de l’exposició 

d’Anselm Kiefer, amb la inauguració de la qual s’iniciava la 

commemoració d’aquest cinquè aniversari –una inauguració 

que va comptar amb més de 1.700 assistents–, fins a la revi-

sió de la col·lecció pròpia, passant per actuacions com les de 

Lydia Lunch, Christina Rosenvinge, Eduard Escoffet o la compa-

nyia Au Ments, sense oblidar la gran tasca duita a terme des 

de l’àrea d’educació amb el programa «Cartografiem-nos» i 

l’educació per a persones necessitades d’ajuda per a la seva 

integració social; ara –deia– és el moment del recompte per 

adonar-nos que l’esforç no va ser debades. Així que voldria 

que les primeres línies fossin per felicitar l’equip del museu 

perquè, sincerament, crec que vàrem aconseguir la qualitat 

que ens proposàrem, i també, i sobretot, per agrair el gran 

suport del públic que ens va demostrar el seu interès.

En començar 2009, bona part de la col·lecció del museu va 

ser retirada de l’exhibició pública per poder complir amb dos 

objectius: d’una banda, l’àrea d’artística, juntament amb qui 

subscriu aquestes línies, necessitava un temps per a l’estudi 

de les obres que formen el fons artístic d’Es Baluard per a 

futures exposicions de la col·lecció que ens proposàvem com 

a mirades o seleccions, temporals i cada vegada diferents, per 

oferir el dinamisme i la riquesa d’anàlisi que permet tot fons 

d’art. Per altra banda, a partir de gener i durant set mesos, 

s’oferia una exposició que requeria molt d’espai: «Anselm 

Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe». Va ser la primera expo-

sició individual de l’artista alemany a les Illes Balears, amb unes 

obres que es compten entre el més representatiu de la seva tra-

jectòria. Més de 43.000 persones visitaren l’exposició. Al temps, 

s’inauguraven «Power Food», un projecte d’Antoni Miralda i la 

Fundació FoodCultura Museum; «Robert Mapplethorpe», retrats, 

autoretrats, cossos i flors, amb una selecció de les obres més sig-

nificatives del fotògraf nord-americà. Les tres exposicions, en 

tres espais diferents del museu, varen fer que Es Baluard des-

pertàs un gran interès i ocupàs pàgines als principals diaris i 

revistes nacionals i també internacionals. Ara bé, fins a deu 

foren les exposicions de 2009 amb caràcter temporal. A les 

ja esmentades, se sumaren, successivament, «Sota la neu», 

pintures dels grans artistes russos Ilya i Emilia Kabakov; un 

homenatge al primer centenari del naixement del pintor so-

lleric Juli Ramis, per al qual es propiciava un retrobament 

amb aquells artistes amb els quals va mantenir amistat o 

que deixaren empremta a la seva obra, a través de l’exposi-

ció «Juli Ramis visita Picasso, Marie Laurencin, Wifredo Lam, 

Archie Gittes, Wols, Miró, Nicolas de Staël, Poliakoff, Fautrier, 

Masson»; «Joan Cortés. Memòria de l’aigua» va ser la pro-

posta blanca i lleugera de l’artista pollencí per a l’Aljub del 

museu, a la qual va seguir el jardí de llum, l’immens «Garden 

of Eden #2», de la portuguesa Joana Vasconcelos, també al 

dipòsit històric.



alemany. També hi va haver un programa molt complet al 

voltant de «Power Food», per al qual, a més de conferències 

sobre alimentació i rondalles, es va convidar Gaspar Caballero 

de Segovia a impartir un curs d’horticultura ecològica, i fins 

i tot els més petits varen aprendre a fer receptes creatives de 

la mà de l’artista Neus Marroig. A més, el programa anual 

«Llunes d’Es Baluard» va reunir, els divendres de juliol a les 

terrasses del museu, unes 3.000 persones per a uns espec-

tacles que tenien la paraula com a temàtica comuna i grans 

propostes de poesia sonora.

Ja per acabar aquest resum sens dubte injust amb moltes 

de les actuacions empreses, voldria destacar les iniciatives 

adreçades a la fidelització dels usuaris. Així, aprofitant la ta-

rifa establerta a finals de 2008 «Tu decideixes. Posa preu a 

la teva entrada. Tots els divendres, Es Baluard a partir de 10 

cèntims d’euro» i per unificar-ho al programa «Llunes d’Es 

Baluard», es va ampliar l’horari d’obertura del museu, tots els 

divendres de juliol i d’agost fins a mitjanit. Així mateix, per a 

incentivar una mobilitat més sostenible per la ciutat i aprofi-

tant el recentment estrenat carril bici, Es Baluard habilità un 

aparcament per a bicicletes al pati central i establí «Si véns en 

bici», una nova tarifa d’entrada de 2 euros.  

A més, al llarg del 2009, varem treballar en el disseny d’un 

nou web, més participatiu i innovador, que estarà a punt en 

poques setmanes. Ara bé, la passa més important de cara a 

incentivar la proximitat amb tots els usuaris i seguidors d’Es 

Baluard va ser l’esforç fet per crear xarxa social, a través de 

plataformes com Facebook, Tuenti o Twitter, l’èxit de les quals 

ha permès una capacitat de convocatòria, un poder de trans-

missió d’informació i unes possibilitats d’intercanvi d’opini-

ons notablement incrementats.  

Si a la memòria de 2008 escrivia que des d’Es Baluard ha-

víem d’impulsar «una nova dinàmica adreçada a potenciar 

la comunicació amb la ciutadania, que aquesta el sentís i 

el visqués com el museu públic 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», crec que, en 

la mesura que ens permet el breu període d’un any i consci-

ents que tot és millorable, el 2009 ha estat l’any de creació 

d’una xarxa social al voltant d’Es Baluard. Una xarxa que 

ha fet realitat la implicació del públic, la implicació de nous 

col·leccionistes, la implicació d’empreses privades o entitats 

institucionals disposades a col·laborar amb un projecte o un 

altre. No voldria deixar de destacar el suport que Bancaja, Air 

Europa, Caja del Mediterráneo (CAM), Obra Social Sa Nostra, 

Fundació IBIT, MENU, Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 

de Palma, Horrach Moyà Hotels o Poraxa, als quals Es Baluard 

ha d’agrair la seva generosa aportació. S’ha de valorar, igual-

ment, la implicació de museus i centres d’art en una xarxa de 

relacions cada cop més fluïda i més extensa, això sense obli-

dar la implicació dels mitjans, diaris i revistes especialitzades 

que s’han fet ressò de les iniciatives del nostre museu. Amb 

tot, i gràcies a tots i a totes, el 2009, cinquè aniversari d’Es 

Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, es va 

fer una passa més, i una passa important, cap a l’excel·lència 

pretesa i cap a la consolidació d’un museu encara jove que, 

entre tots, feim créixer i milloram any rere any.

Cristina Ros Salvà
Directora

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Coincidint amb la celebració de la Nit de l’Art, el museu po-

sava bona part dels seus espais expositius a disposició de la 

col·lecció pròpia, i ho feia amb «Paisatges creuats. Mirades 

a la col·lecció d’Es Baluard», i amb aquesta exposició que 

confrontà artistes d’èpoques allunyades, actituds diverses en-

front de la pròpia obra i observacions diferents de l’individu 

i de la col·lectivitat, s’iniciava una col·lecció de publicacions 

que recullen les obres del fons d’Es Baluard i mostren, així 

com queda reflectit al genèric de la sèrie, les diverses mirades 

que permet una col·lecció d’art. Una col·lecció que, el 2009, 

s’incrementà notablement gràcies a l’adquisició de 40 obres, 

entre les quals es troben les pintures signades per Amador, 

Broto, Carbonero, Mònica Fuster, García Sevilla, Sicilia i Uslé; 

les escultures de José Bechara, Daniel Chust Peters, Pep Llambias, 

David Nash i Jorge Mayet, una  instal·lació de Tim Noble 

& Sue Webster i les fotografies de Rafael Agredano, Helena 

Almeida, Per Barclay, Joan Ramon Bonet, Pepe Cañabate, Joan 

Fontcuberta, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Dionisio 

González, Alfredo Jaar, Joan Morey i Eulàlia Valldosera. 

Ara bé, no va ser l’adquisició l’única font d’ingressos d’obres 

a Es Baluard. La col·laboració amb col·leccionistes de les Illes 

Balears o lligats a les nostres illes i la confiança que han dipo-

sitat en el museu va dur, el 2009, a l’increment de les cessions 

temporals, per part de tres col·leccions privades, d’obres tan 

importants com tres pintures i una escultura d’Anselm Kiefer 

(propietat de la col·lecció Grothe), dues pintures d’Imi Knoebel, 

de Jim Bird i de Ramon Canet; una de Luis Gordillo, Gunter 

Forg, Helmut Dorner, Ciria, Peter Zimmermann, Rafa Forteza, 

Horacio Sapere; una escultura d’Anthony Caro i 29 dibuixos 

a tinta d’Antoni Marí Ribas Portmany. Des d’aquestes línies, 

no puc més que agrair la generosa contribució d’aquests col-

leccionistes, la major part dels quals desitja restar a l’anonimat.  

Ja abans de començar l’any 2009, Es Baluard es va proposar 

activar les col·laboracions amb museus i centres d’art de dife-

rents ciutats del món, no només per a la rendibilitat dels pro-

jectes, sinó també i sobretot com a via de difusió del nostre 

museu i d’establiment i reforçament de relacions nacionals i 

internacionals. Així, es va treballar amb el museu MKM de 

Duisburg i amb l’Stiftung für Kunst und Kultur de Bonn (Ale-

manya) per a l’organització de l’exposició d’Anselm Kiefer, 

es va  coproduir la d’Antoni Miralda amb Artium de Vitòria; 

la de Robert Mapplethorpe va viatjar després de l’exhibició a 

Es Baluard al TC3 Building d’Eslovènia i al CAC de Màlaga; es 

va fer la d’Ilya i Emilia Kabakov amb el CAC de Màlaga, Sara 

Hildénin taidemuseo de Tampere (Finlàndia) i el Museum am 

Ostwall de Dortmund, mentre que la instal·lació de Joana Vas-

concelos fou posteriorment exhibida (2010) al Centre Cultural 

de Belém, Museu Colecção Berardo de Lisboa. Pel que fa el 

programa educatiu, cal destacar la col·laboració que, dins el 

marc de l’Euroregió, establí Es Baluard amb la Panera de Llei-

da, el CDAN d’Osca i Le CRAC (Sète, França), programes adre-

çats a educació especial i àmbit hospitalari en els quals s’ha 

treballat especialment amb persones que pateixen malalties 

mentals, en una experiència que té continuïtat en aquest 2010 

i que en continuarà tenint en el futur. 

En la documentació que segueix aquesta presentació de la 

memòria, es constata el compliment del propòsit d’Es Baluard 

de relacionar les exposicions amb bona part de les activitats, 

des de les educatives a tota mena d’iniciatives adreçades a 

una gran diversitats de públics. En aquest sentit, des de l’àrea 

de difusió cultural, es varen organitzar cicles de conferències i 

diàlegs amb importants especialistes en l’obra d’Anselm Kiefer, 

un cicle del nou cinema alemany, espectacles de dansa o 

teatre relacionats amb la pintura i el pensament de l’artista 
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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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«Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe» 

Amb «Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe», la pri-

mera exposició individual i retrospectiva de l’artista alemany 

a les Illes Balears, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contem-

porani de Palma celebrà el seu cinquè aniversari. L’exposi-

ció, coorganitzada amb Fundació Bancaja i comissariada per 

Walter Smerling, president de l’Stiftung für Kunst und Kultur 

de Bonn, va mostrar una acurada selecció d’obres realitzades 

entre principis dels anys 80 del segle XX i l’actualitat, de for-

mat immens, i molt significatives en la trajectòria d’Anselm 

Kiefer, referent mundial tant per la investigació i conquesta de 

noves formes d’expressió com per la interpretació del món i 

la immersió en les fonts del coneixement.

 

«Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe» presentà una 

visió diferent del treball d’aquest artista alemany, resident a 

França, nascut el 1945 a Donaueschingen, molt interessat per 

la recuperació de la memòria històrica del seu país, els drames 

i les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, però també 

per la càbala, el cristianisme jueu o la mitologia, entre d’altres 

temàtiques que permeten entrar en el seu món interior a través 

de diverses metàfores, al·legories i referents literaris freqüents, 

Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Goethe, Heidegger... Les obres 

de Kiefer interroguen l’observador, li fan qüestionar el passat, 

el present i també el futur a través de la pintura, ja que és del 

si de la pintura d’on sorgeixen el drama, els interrogants i la 

provocació. Com afirma Walter Smerling, «l’obra de Kiefer és 

un continu desafiament dels sentits i de l’esperit».

Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe

Autors: Juan Manuel Bonet, Aina Calvo Sastre, Peter Iden, Anselm Kiefer, 
José Luis Olivas Martínez, Dieter Ronte, Cristina Ros Salvà i Walter Smerling

ISBN: 978-83-936697-1-3
164 pàgines 
28,5 x 28,5 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Catàleg de la primera exposició individual i retrospectiva d’Anselm 
Kiefer a les Illes Balears, a través d’una selecció d’obres procedents 
de la Col·lecció Grothe. Conté la reproducció en color de les obres 
exposades així com textos dels especialistes Juan Manuel Bonet, 
Peter Iden, Dieter Ronte, Walter Smerling, a més d’un text de l’artista.

Comissariat: Walter Smerling

Dates: 31 gener 2009 - 30 agost 2009

Espai: Planta 0 

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

«Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe». Inauguració

«Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe». Inauguració

«Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe». Roda de premsa
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31/01/09 | Yo Dona 
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«Power Food». Miralda-FoodCulturaMuseum

«Power Food» fou l’enèrgic títol del projecte ideat per Miralda-

FoodCulturaMuseum, en una visió molt particular i irònica so-

bre la cultura del menjar i l’alimentació. Des de 2007, l’equip 

FoodCultura dirigit per Antoni Miralda ha treballat en con-

cretar la imatge poètica i poderosa del menjar en un àmbit 

antropològic universal. L’exposició va proposar una xarxa de 

connexions que uniren el menjar amb l’energia i la medicina, 

al mateix temps que amb els ritus, la tradició, les creences i 

la cultura popular. S’analitzaren les relacions d’aquesta ne-

cessitat bàsica amb el control, el màrqueting i la representació 

del poder. Varem estar, doncs, davant una mirada a un dels 

principals motors de la nostra cultura, de la nostra economia 

i de les nostres relacions socials. 

Els valors afrodisíacs associats a la carn d’armadillo arriben 

fins als nostres dies en forma de viagra. El Dr. Jekyll i Mr. 

Hyde compartien l’espai amb les bruixes i amb els espinacs 

de Popeye, que per una errada tipogràfica en la quantitat de 

ferro que contenen es van convertir en un mite de l’alimen-

tació infantil. Tots són paradigmes de moltes costums, repre-

sentacions i creences de la cultura actual. Per a il·lustrar-los, 

es presentaren projeccions, cartells, receptes i frases publici-

tàries, juntament amb recipients que formalment representen 

els poders d’allò que contenen: botelletes i recipients amb 

imatges religioses i antropomorfes, licoreres amb forma de 

fal·lus, etc. en una transformació directa de l’alimentació en 

conceptes, és a dir, en la nostra cultura. Els colors vius, una 

estètica popular kitsch i l’ús de codis de seducció, que lliguen 

l’objecte amb l’èxit en les relacions socials o la salut, ens ar-

rossegaren entre la fascinació, el reconeixement i la sorpresa. 

Powerfood. Lexicom
Autors: A.A.V.V.
ISBN: 978-84-612-7214-3
586 pàgines
28 x 13,5 cm.
Idiomes: català, castellà i anglès

Es tracta més aviat d’un llibre sobre la cultura del menjar que no d’un 
catàleg convencional de l’exposició. Dirigit per Antoni Miralda, l’artista 
creador de l’exposició, i FoodCulturaMuseum, el llibre introdueix 
cinquanta conceptes que proposen una reflexió sobre les connexions 
entre menjar/cultura i energia/poder, acompanyada d’imatges que no 
pretenen il·lustrar els textos sinó oferir una mirada transversal. Inclou 
també textos de 46 autors experts en la matèria.

Comissariat: Miralda-FoodCulturaMuseum

Dates: 21 febrer 2009 - 24 maig 2009 

Espai: Planta -1 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

«Power Food». Inauguració

Antoni Miralda
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05/09 | Casas Coté Sud

05/09 | Casas Coté Sud
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«Gabinet: Mallorca i la renovació del paisatge»

Catalunya i les Illes Balears impulsaren la renovació del gè-

nere paisatgístic a l’Espanya de principis del segle XX. Amb 

l’arribada del nou segle, Mallorca es va convertir en destina-

ció d’escriptors i artistes que trobaren a l’illa la resposta a les 

seves inquietuds. 

 

Els pintors catalans Santiago Rusiñol i Joaquim Mir, a més 

del belga William Degouve de Nuncques, foren els artí-

fexs de la introducció del modernisme i del simbolisme, 

corrents que suposaren una reacció contra la pintura aca-

demicista, tot fent servir elements de caràcter impressi-

onista i postimpressionista. Establerts a Mallorca, feren 

amistat i compartiren experiències amb artistes de l’illa, com 

Antoni Gelabert, qui va recollir el seu esperit renovador i 

va oferir una perspectiva sintetista i personal del paisatge. 

En pocs anys, aquesta evolució trobà continuïtat amb Hermen 

Anglada-Camarasa i els seus deixebles, un dels quals fou l’ar-

gentí Tito Cittadini, tots ells establerts en aquesta illa que con-

vertiren en font d’inspiració. Amb una estada molt breu, però 

destacable, l’artista valencià Joaquín Sorolla trobà a Mallorca la 

tranquil·litat i es deixà captivar per la bellesa de la Costa Nord. 

 

Pintors essencials en la història del paisatgisme d’aquest país 

que, es varen exhibir a través d’obres de la col·lecció d’Es 

Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, oferi-

ren del paisatge de Mallorca una mirada genuïna i innovadora 

per a l’època.

Comissariat: Cristina Ros Salvà

Dates: 02 març 2009 - 06 setembre 2009

Espai: Planta 1 

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

Col·lecció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Joaquim Mir
Posta de sol

C. 1903
Oli damunt tela

280 x 190 cm
Es Baluard Musseu d’Ar Modern 

i Contemporani de Palma
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«Robert Mapplethorpe»

Robert Mapplethorpe va rompre amb la seva fotografia pre-

judicis sobre el sexe, la raça, el gènere o la religió, i va es-

devenir mite de la revolució homosexual dels anys setanta i 

vuitanta als Estats Units. Aquest fotògraf, sobretot d’estudi, 

amb una enorme preocupació estètica, un home amb l’objec-

tiu ferm d’anar a la recerca de la bellesa que emana o que es 

pot descobrir en els cossos animats i inanimats, controlava al 

mil·límetre les composicions, les proporcions, els equilibris, 

els enfocaments, el blanc i negre, les ombres i la llum, les 

postures dels cossos, les actituds, les textures de les pells, tot 

quant havia d’entrar en la fotografia i tot el que hi havia de 

quedar a fora. 

Fotògraf de temes clàssics a la recerca de la perfecció, re-

volucionari en el context sociopolític que li va tocar viure, 

Mapplethorpe, per la seva manera de mirar i d’interpretar 

les formes i, entre altres aspectes, també per fer a través del 

conjunt de la seva obra una mena de diari de les pròpies vi-

vències i reivindicacions, és un dels grans precursors de la 

fotografia artística que domina la proposta contemporània.  

Coincidint amb el vintè aniversari de la mort de Robert 

Mapplethorpe, el 9 de març de 1989 a Nova York, Es Baluard 

presentà per primera vegada a les Illes Balears una àmplia ex-

posició retrospectiva de les fotografies realitzades entre 1975 

i 1989, amb una representació de les principals temàtiques 

treballades per l’artista: autoretrats, nus masculins i feme-

nins, retrats de personatges cèlebres (Andy Warhol, Louise 

Bourgeois, Patti Smith, Grace Jones, etc.), fotografies de flors, 

d’estàtues i escenes de sexe. 

Robert Mapplethorpe
Autors: Aina Calvo Sastre, Cristina Ros Salvà i Peter Weiermair
ISBN : 978-84-935852-9-7
196 pàgines
27,3 x 25,1 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Coincidint amb el vintè aniversari de la mort de Robert Mapplethorpe, 
Es Baluard presenta per primera vegada a les Illes Balears una àmplia 
exposició retrospectiva de la seva obra realitzada entre el 1975 i el 
1989. Inclou la reproducció en color de les obres exposades i textos 
de la comissària Cristina Ros i de Peter Weiermair.

Comissariat: Cristina Ros Salvà

Coordinació general: Jill Silverman van Coenegrachts

Dates: 13 març 2009 - 17 maig 2009

Espai: Planta 0 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma; Narodna galerija i TR3 Building, Ljubljana, Eslovènia; 

CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

Cristina Ros, Eric R. Johnson, Michael W. Staut, Jill Silverman

«Robert Mapplethorpe». Inauguració

«Robert Mapplethorpe». Inauguració



12/03/09 | El Mundo 13/03/09 | http//w3art.es

19/03/09 | Mallorca Magazine

05/09 | DP
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Ilya & Emilia Kabakov. «Under the snow»

Ilya Kabakov (setembre, 1933) i Emilia Kabakov (desembre, 

1945), nascuts a Dnepropetrovsk (Ucraïna), són una de les pa-

relles d’artistes d’origen soviètic amb més rellevància interna-

cional. Ilya Kabakov, considerat com a pare de l’art concep-

tual rus, es va formar a la Surikov Art Academy i va treballar 

a Moscou des dels anys 50 fins a finals dels anys 80. Emilia 

ha treballat des de 1975 com a comissària i marxant, i com a 

col·laboradora d’Ilya del 1989 ençà.

Durant més de quatre dècades de trajectòria, han realitzat 

gran quantitat de pintures, dibuixos, instal·lacions i textos 

teòrics, molts dels quals evoquen la cultura visual de la Unió 

Soviètica. A diferència d’altres artistes russos, Ilya Kabakov 

es va unir a la Union of Soviet Artists el 1959, i en fou membre 

des de 1965. A pesar del seu treball com a «artista oficial», va 

desenvolupar projectes propis, cada cop més experimentals 

des de la dècada dels 60 i més conceptuals des dels 70, i es 

convertí en una figura important dels cercles d’artistes dissi-

dents. Va residir a Rússia fins el 1987. Es va traslladar a Nova 

York amb Emilia, la seva esposa, el 1992. Actualment viuen i 

treballen a Long Island.

Es Baluard presentà obres dels Kabakov per primera vegada 

a les Illes Balears, en una exposició formada per pintures de 

gran format i dibuixos de la sèrie Sota la neu, realitzada en-

tre 2004 i 2006. Tot i que s’hagi dedicat majoritàriament a 

les instal·lacions des del decenni dels anys 90, Kabakov va 

reprendre amb força una pràctica, la de la pintura, mai no 

abandonada des que s’hi va iniciar el 1956. I ho va fer amb 

unes obres que recorden les petites finestres de paisatge que 

hom observa entre els núvols quan va en avió, o també els 

forats que a la neu deixen veure fragments de terra. Anàlisi 

social, incitació a la reflexió; Kabakov explicà el naixement i 

el declivi de la Unió Soviètica tot fent al·lusió al «desgel» pro-

duït durant el període de desestalinització o període Krushev, 

com a mosaic de fragments i records que reuneixen història, 

paisatgisme i abstracció. 

Ilya & Emilia Kabakov. Under the snow
Autors: Aina Calvo Sastre, Boris Groys, Ilya & Emilia Kabakov, 
Rod Mengham i Cristina Ros Salvà
ISBN: 978-84-936697-2-0
61 pàgines
26 x 25,5 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Catàleg de la primera exposició individual dels artistes Ilya i Emilia 
Kabakov a les Illes Balears, considerats els màxims exponents del 
conceptualisme rus. Centrada en la sèrie recent Under the snow, 
el catàleg conté la reproducció en color de les obres exposades, 
juntament amb textos crítics d’especialistes.

Comissariat: Cristina Ros Salvà

Dates: 12 juny 2009 - 06 setembre 2009 

Espai: Planta -1 

Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 

Sara Hildén Art Museum, Tampere (Finlàndia) i Museum am Ostwall, Dortmund (Alemanya)

Pintura nº 4, 2004
Oli damunt tela
249 x 185,5 cm

Col·lecció particular, cortesia Galeria 
Thaddaeus Ropac, Paris/Salzburg

@ Ilya Kabakov, VEGAP, Palma, 2009



11/06/09 | Diario de Mallorca 13/07/09 | www.tumuseo.com 19/07/09 | Youthing 31/07/09 | El Mundo, El cultural11/06/09 | Diari de Balears 06/09 | Arte y Parte
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«Juli Ramis visita Picasso, Marie Laurencin,Wifredo Lam, 
Wols, Archie Gittes, Joan Miró, André Masson, Nicolas de 
Staël, Poliakoff, Fautrier»

En el centenari del naixement de Juli Ramis (Sóller 1909 – 

Palma 1990) Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 

de Palma va fer un homenatge a aquest artista que va mani-

festar un desig d’investigació constant dels llenguatges i de 

recerca de perspectives pròpies de la modernitat. «Juli Ramis 

visita Picasso, Marie Laurencin, Wifredo Lam, Wols, Archie 

Gittes, Joan Miró, André Masson, Nicolas de Staël, Poliakoff, 

Fautrier», comissariada per Marta Sierra, va tenir per objec-

tiu contextualitzar la figura de Ramis, en visitar l’obra dels 

deu artistes esmentats amb els quals va existir una relació 

personal vertaderament enriquidora, sobretot des del punt de 

vista artístic, ja que d’una manera o d’una altra va deixar una 

empremta més o menys profunda en la seva obra o li va obrir 

portes per a altres relacions, coneixements d’altres llenguatges 

o camins a seguir. «Juli Ramis visita Picasso, Marie Laurencin, 

Wifredo Lam, Wols, Archie Gittes, Joan Miró, André Masson, 

Nicolas de Staël, Poliakoff, Fautrier» va tenir vocació de retro-

bament que, amb el pas del temps permet, a través d’aquesta 

nova lectura expositiva, l’anàlisi de la importància que va 

tenir l’obra de Juli Ramis en un context de modernitat molt 

llunyà i avançat a l’època i la societat de l’illa en la qual va 

néixer.

Juli Ramis visita Picasso, Marie Laurencin, Wifredo Lam, Wols, 
Archie Gittes, Joan Miró, André Masson, Nicolas de Staël, 
Poliakoff, Fautrier
Autors: Aina Calvo Sastre, Daniel Giralt-Miracle, Eduardo Jordà, 
Cristina Ros Salvà, Pere A. Serra Bauzà i Marta Sierra
ISBN: 978-84-936697-3-7
176 pàgines
24 x 24 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Catàleg de l’exposició dedicada a l’artista mallorquí Juli Ramis en el 
centenari del seu naixement que en contextualitza l’evolució artística 
en paral·lel a la seva trajectòria vital i a la relació que mantingué 
amb artistes com Picasso, Wifredo Lam, Marie Laurencin, etc. Inclou 
la reproducció en color de totes les obres de la mostra, així com 
textos crítics de la comissària Marta Sierra i del crític d’art Daniel 
Giralt-Miracle, entre d’altres.

Comissariat: Marta Sierra 

Dates: 21 juny 2009 - 20 setembre 2009

Espai: Planta 0 

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

«Juli Ramis visita Picasso, Marie Laurencin, Wifredo Lam, Wols, Archie Gittes, Joan Miró, André Masson, Nicolas de Staël, Poliakoff, Fautrier». Inauguració



20/06/09 | Diari de Balears 20/06/09 | El Mundo

17/07/09 | El Temps 09/09 | Descubrir el arte

23/06/09 | www.hoyesarte.com

13/07/09 | El País

06/09 | Yo Dona
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09/09 | Arte y Parte



42  Memòria 2009 | Àrea artística | Exposicions temporals 43  Memòria 2009 | Àrea artística | Exposicions temporals

Joan Cortés. «Memòria de l’aigua»

Joan Cortés presentà a l’Aljub d’Es Baluard una escultura-

instal·lació de 8 peces blanques, de gran format, realitzades 

amb porexpan i guix polit.

 

Joan Cortés (Pollença, Mallorca 1964), un dels escultors de llenguat-

ge més personal i amb més projecció de les Illes Balears, recuperà 

els orígens històrics de l’Aljub amb «Memòria de l’aigua», una 

escultura-instal·lació realitzada específicament per a aquest 

espai d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 

Palma, en provocar el diàleg entre l’antiguitat del vell di-

pòsit i una peça que transpirà absoluta contemporaneïtat.  

 

En «Memòria de l’aigua», el material, el color, la forma i la 

composició contribuïren a la descripció de l’escultura que 

Joan Cortés ha treballat en les darreres dècades: la delicade-

sa que es manifestà no només en el tractament de les pe-

ces que conformaren l’obra, sinó també en la manera que 

tingueren d’acaronar-se unes formes a les altres, per crear 

noves formes i per fer sentir la vibració conjunta; la fragili-

tat, com una característica no tant física, sinó de sensacions; 

un sentit molt particular de l’acumulació, una acumulació 

que no té res a veure amb el barroquisme, sinó amb la de-

puració màxima, amb els gestos mínims, amb els elements 

essencials; la diversitat que pot oferir la repetició quan l’ar-

tista domina els codis de la composició, i la lleugeresa d’allò 

que sembla no pesar, d’allò que ofereix la sensació de sepa-

rar-se del terra i s’eleva com s’eleven les coses de l’ànima 

o les coses que sorgeixen de l’ànima i van directes a ella. 

 

Joan Cortés no va abandonar cap de les connotacions de la seva 

escultura. El blanc de gairebé la pràctica totalitat de les seves 

obres, va ser també la font de llum de «Memòria de l’aigua». 

Un paisatge blanc que, donada la successió de plans rectes i 

de corbes de gran suavitat, de gran sensualitat, creà efectes 

de llum i ombra que, tanmateix, contribuïren a realitzar el 

modelat final a les formes. És la poètica pròpia de l’artista, 

una poètica blanca, subtil i captivadora que, des del seu es-

perit diàfan, va oferir una sensació de benestar, pau interior i 

silenci mai no torbador. 

Joan Cortés. Memòria de l’aigua
Autors: Aina Calvo Sastre, Santiago Olmo i Cristina Ros Salvà
ISBN: 978-84-936697-4-4
120 pàgines
22 x 22 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

L’artista mallorquí Joan Cortés recupera els orígens històrics de l’Aljub 
amb «Memòria de l’aigua», una escultura-instal·lació realitzada 
específicament per a Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 
de Palma. El catàleg recull imatges del procés de realització de l’obra 
i de la instal·lació, acompanyades de textos de Cristina Ros, directora 
del museu, i del crític d’art Santiago Olmo.

Dates: 10 juliol 2009 - 11 octubre 2009

Espai: Aljub

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

Col·labora: PORAXA

Joan Cortés

«Memòria de l’aigua»
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09/07/09 | Última Hora 09/09 | ABC Mallorca
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«Paisatges creuats. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard»

«Paisatges creuats» marcà l’inici d’una sèrie de «Mirades a la 

col·lecció d’Es Baluard», una sèrie de revisions, de visites o 

d’observacions des de diverses perspectives dels fons d’obres 

que custòdia Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 

de Palma. Així i tot, aquesta mostra va tenir el seu precedent, 

entre el mes de setembre de 2008 i gener de 2009, en l’expo-

sició «80’s i derives. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard», en 

la qual ja s’apuntava la voluntat del museu d’oferir, en forma 

d’exposicions temporals, estudis parcials de la seva col·lecció 

permanent, unes mirades realitzades bé pels especialistes del 

propi equip d’Es Baluard, bé per experts externs al museu, 

que donarien i donaran en un futur la possibilitat a tots els 

visitants de conèixer la riquesa i la capacitat de lectures diver-

ses que té la col·lecció d’una entitat museística com aquesta.

 

Amb l’amplitud que ofereix el concepte de paisatge, entès com 

a espai d’observació des de perspectives diverses, «Paisatges 

creuats. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard» deixà de banda el 

coneixement lineal i es va abstreure de tota cronologia per pre-

sentar una nova visió de la col·lecció permanent d’Es Baluard, 

una selecció de la col·lecció, dividida en tres àmbits en cada un 

dels quals es remarcà la convivència i el diàleg entre postures 

artístiques que, en principi, eren o podien semblar divergents. 

Contraposicions entre llenguatges, estils, artistes, o entre el pas-

sat i el present, es trobaren a «Modernisme i Postmodernitat», 

«Poètica i Construcció» i «Individu i Col·lectivitat», tres àmbits 

de línies creuades i, a l’hora, tres àmbits plens de punts de 

confluència o punts de trobada a les interseccions.

L’exposició, que va ocupar bona part de la planta O i la planta 

-1, reuní unes 65 obres de més de 40 artistes, majoritàriament 

obres que formaven part del fons d’obra pròpia d’Es Baluard, 

a més de dipòsits que per part d’institucions, empreses i col-

leccionistes particulars cedits de manera temporal al museu. 

S’ha de destacar que una part notable de les obres que conforma-

ren l’exposició «Paisatges creuats» mai no havien estat exhibides 

a Es Baluard, doncs eren adquisicions realitzades pel museu 

entre els darrers mesos de 2008 i 2009 o bé eren part dels nous 

dipòsits que Es Baluard va rebre de col·leccions particulars. 

 

Reunides en tres àmbits diferents, «Paisatges creuats. Mirades 

a la col·lecció d’Es Baluard» comptà amb obres de Marina 

Abramovic, Helena Almeida, Anglada Camarasa, Miquel 

Barceló, Per Barclay, Boltanski, Joan Ramon Bonet, Broto,  

Campano, Ramon Canet, Pepe Cañabate, Maria Carbonero, 

Anthony Caro, Toni Catany, Ñaco Fabré, Alberto García-Alix,  

Antoni Gelabert, Luis Gordillo, Rebecca Horn, Alfredo Jaar, Pierre 

Gonnord, Kiefer, Imi Knoebel, Jason Martin, Joaquim Mir, Joan 

Morey, Santiago Rusiñol, Sicilia, Sorolla o Uslé, entre d’altres. 

 

Amb «Paisatges creuats», a més, es va donar inici a una línia 

de publicacions, «Mirades a la col·lecció d’Es Baluard», que 

deixaran testimoni de les múltiples i diverses perspectives 

des de les quals es poden observar les obres del fons d’Es 

Baluard.

Paisatges creuats. Mirades a la Col·lecció d’Es Baluard
Autors: Aina Calvo Sastre i Cristina Ros Salvà
ISBN: 978-84-936697-5-1
192 pàgines
24,5 x 17,5 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

«Paisatges creuats» marca el començament d’una sèrie de «Mirades 
a la Col·lecció d’Es Baluard», revisions des de diverses perspectives 
del fons d’obres que custodia Es Baluard Museu d’Art Modern 
i Contemporani de Palma. Comissariada per Cristina Ros Salvà, 
directora d’Es Baluard, la selecció d’obres s’articula entorn de tres 
àmbits: «Modernisme i Postmodernitat», «Poètica i Construcció» 
i «Individu i Col·lectivitat». El present catàleg recull el text de la 
comissària, juntament amb la reproducció de les obres exposades i 
les biografies dels artistes.

Comisariat: Cristina Ros Salvà

Dates: 17 setembre 2009 - 10 gener 2010 

Espai: Planta 0 i Planta -1

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

Col·lecció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

«Paisatges creuats. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard»
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«Paisatges creuats. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard» «Paisatges creuats. Mirades a la col·lecció d’Es Baluard»
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«Garden of Eden #2». Joana Vasconcelos 

La instal·lació «Garden of Eden #2», realitzada especialment 

per a l’Aljub d’Es Baluard per Joana Vasconcelos (París, 

1971), es presentà com el «negatiu» de la idea clàssica de 

jardí. L’artificialitat evident de les flors, el seu poderós 

atractiu lumínic en ser mostrades en espais interiors foscs, 

i la necessitat d’una alimentació elèctrica, transportaven 

l’espectador a una sensació il·lusòria emfatitzada pel mo-

viment i el renou dels motors. Tota una paradoxa que, en 

canvi, aconseguia el mateix nivell de seducció que un jar-

dí natural, a ple sol i en el seu estat de màxima bellesa. 

 

Joana Vasconcelos, conscient que el jardí és una construcció 

humana, una manipulació de la natura per a un somni o un 

gaudi individual o col·lectiu, va construir un jardí com una 

gran ironia. En un transvasament continu, l’artista que, nas-

cuda a París, és a tots els efectes portuguesa, s’apropia una 

vegada i una altra d’objectes vulgars per fer-los extraordinaris; 

s’apropia de les coses que habiten la quotidianitat per dur-les a un 

món màgic capaç de generar il·lusions i crear somnis, i s’apropia 

d’allò que és notò ria ment banal per conferir-li una transcendència 

dins l’àmbit de l’expressió artística conceptual i també objectual. 

 

Per primera vegada a les Illes Balears, Joana Vasconcelos, una 

de les artistes joves més sòlides i amb més força i reconeixe-

ment de la panoràmica internacional, creà una obra específi-

cament per a un espai històric. Així i tot, «Garden of Eden #2» 

transcendí la seva instal·lació a l’Aljub d’Es Baluard perquè 

va fer part d’un projecte de grans dimensions en la trajectòria 

de l’artista portuguesa. Es tractà de la segona obra d’una sè-

rie que va començar, el 2007, a The New Art Gallery Walsall 

(Regne Unit), i que després d’exhibir-se a Palma formarà part 

d’una gran exposició retrospectiva que el Centre Cultural de 

Belém a Lisboa dedica a l’obra de Joana Vasconcelos.

Garden of Eden #2. Joana Vasconcelos
Autors: Aina Calvo Sastre, Jorge Lima Barreto i Cristina Ros Salvà 
ISBN: 978-84-936697-6-8
68 pàgines
25 x 20 cm
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany

Joana Vasconcelos, artista portuguesa amb una sòlida trajectòria 
artística, ha creat una obra específicament per a l’Aljub d’Es Baluard. 
Es tracta de «Garden of Eden #2», un immens jardí de llum i color 
que trenca amb qualsevol idea d’un jardí natural. Conté textos de 
Jorge Lima Barreto i de Cristina Ros, a més de les imatges de la 
instal·lació, realitzades per Agustí Torres.

Dates: 05 novembre 2009 - 07 febrer 2010

Espai: Aljub

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

Col·labora: CAM - Caja Mediterráneo

«Garden of Eden #2»

Joana Vasconcelos «Garden of Eden #2»
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Préstecs de la col·lecció a altres institucions

Artista: Joaquim Mir

Obres: 1

Exposició: «Joaquim Mir 1873-1940»   

Entitat organitzadora: Fundació La Caixa

Lloc i dates: 

CaixaForum, Barcelona

Del 3 de febrer al 26 d’abril de 2009

Museu de Belles Arts de Bilbao, Bilbao

De l’11 de maig al 26 de juliol de 2009
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Àrea de difusió cultural

L’Àrea de difusió cultural té l’objectiu d’apropar el museu 
i la creació contemporània als diferents públics, així com 
fer del museu un espai d’art i cultura contemporània en 
què tinguin cabuda les diverses propostes que es generin 
a la nostra comunitat. Volem obrir el museu a la societat, 
que sigui un espai de gaudi i reflexió.

Treballem des de dos fronts diferents: el programa educatiu 
i les activitats culturals per a tot tipus de públic.
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Programa educatiu
Tallers

«Família! El dissabte va d’art»
Els dissabtes al matí, d’11.30 a 13.30 hores, oferim tallers per a 

famílies en què 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.

Continuàrem amb els tallers adreçats a infants de 6 a 12 anys. 

A més, en 2009, animats pels bons resultats de la temporada 

passada, repetírem l’experiència i tornem a programar un taller 

per als més petits de la casa, infants de 3 a 5 anys. En tots els 

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

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

Dissabtes 10, 17 i 24 de gener de 2009 (aquest taller ja havia 

tingut lloc els dissabtes 15, 22 i 29 de novembre; i 13 i 20 de 

desembre de 2008).

Projecte: LADAT-UIB 

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

anys d’animació per ordinador a la UIB» ens donaren l’opor-

tunitat de convertir-nos en petits creadors de dibuixos ani-

mats a partir de la tècnica Stop Motion.

145 participants

«Feim receptes»
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Dissabtes 21 i 28 de març, 4, 18 i 25 d’abril, i 9, 16 i 23 de maig 

de 2009. 

Projecte: Neus Marroig

Els ingredients i el procediment per mesclar-los són els ele-

ments bàsics per poder elaborar una bona recepta. Des de 

l’exposició d’Antoni Miralda «Power Food», el taller proposava 

un recorregut per diversos tipus d’alimentació, ritus i relacions 

que tenim amb els aliments, la cuina, el menjar, l’abundància, 

la mancança o la salut. Les receptes i les elaboracions foren 

el punt de partida per reflexionar de manera creativa sobre la 

cultura contemporània de menjar i d’alimentar-se.

167 participants  

Taller per a famílies, «L’animació per ordinador: un món màgic» Exposició, «Família! El dissabte va d’art»Taller per a famílies, «Feim receptes» Taller per a famílies, «Ma, me, mi mo, mu, murada...!»
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Exposició «Família! El dissabte va d’art». 
Temporada 2008-09
Del 13 al 21 de juny de 2009 

Com a cloenda de la temporada convidàrem les famílies a 

visitar, a l’espai educatiu del museu, l’exposició documental 

dels tallers que s’havien portat a terme durant el curs. L’expo-

sició incloïa una projecció de les feines realitzades durant el 

taller per a joves «N-REGISTRA» de Carles Gispert.

Durant la inauguració es lliuraren a les famílies participants 

de «L’animació per ordinador: un món màgic» un DVD amb 

el curtmetratge que cada família va fer al taller.

63 participants

«Ma, me, mi, mo, mu, murada...!»
Per a nins i nines de 3 a 5 anys

Dissabtes 17 i 24 d’octubre, i 7 de novembre de 2009 (el taller 

es tornarà a oferir el 8, 15, 22 i 29 de maig de 2010).

Projecte: Txell Cisa

Des de temps ancestrals la humanitat ha emprat l’arquitectu-

ra per definir els límits físics i materials de la immensitat de 

l’espai. A Palma, els ciutadans de l’època renaixentista, per 

protegir-se dels pirates, van alçar una forta murada part de la 

qual avui en dia encara podem veure, tocar i sentir envoltant el 

museu. El coneixement de la murada i la seva funció, a partir 

de diferents activitats, i la construcció d’una maqueta de 5 m2 

de l’antiga murada de Palma foren els objectius d’aquest taller.

85 participants durant el 2009



«Sembra el teu paradís»   
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Dissabtes 14, 21 i 28 de novembre, 12 i 19 de desembre de 2009 

(el taller continuà els dies 9, 16 i 23 de gener de 2010).

Projecte: equip educatiu d’Es Baluard

Romaní, forqueta, silenci, xiprer, misteri, olor, olla, terra, bombe-

ta, taronger, secret... Amb l’obra de l’artista Joana Vasconcelos i 

la participació al taller, les famílies descobriren tot allò que es 

pot trobar en un jardí, a la vegada que imaginaren i crearen 

els seus paradisos familiars. 

197 participants durant el 2009

«Apunta’t a la festa»
Per a nins i nines de 6 a 12 anys

Taller de Nadal: 29 i 30 de desembre de 2009

Projecte: equip educatiu d’Es Baluard

Gaudírem tots plegats d’un matí de festa a partir d’una nova 

mirada a les obres de la col·lecció d’Es Baluard. Després, a l’es-

pai de tallers del museu, personalitzàrem els nostres calendaris 

per a l’any entrant.

53 participants  
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Taller per a famílies, «Apunta’t a la festa»Taller per a famílies, «Sembra el teu paradís»

Taller per a joves
«N-REGISTRA» 
Taller per a joves de 13 a 16 anys

Dissabtes 28 de febrer, 7 i 14 de març de 2009

Projecte: Carles Gispert

Després de cinc anys oferint el programa «Família, el dissabte 

va d’art!» a famílies amb infants de 6 a 12 anys, érem conscients 

que molts d’aquests infants ja havien crescut i necessitaven 

una altra oferta per part del museu. Amb aquesta intenció 

i pensant en ells, programàrem el primer taller per a joves.

L’artista Carles Gispert proposà arriscar-se amb l’art con-

temporani. Els participants tingueren l’oportunitat, amb els 

aparells electrònics que tenien a l’abast (reproductor de MP3, 

càmera o vídeo del mòbil, càmera de fotos, càmera de ví-

deo...) d’endinsar-se amb ell en el món de l’art contemporani 

mitjançant la discussió i la crítica, però sobretot a través de 

l’experimentació creativa, el gaudi i la diversió.

Els objectius del taller eren:

- Donar un ús conscient i crític a les tecnologies de consum.

- Treballar la mirada, l’ull crític, els detalls, les coses quotidianes, 

l’observació, la poètica de les coses senzilles.

- Com treballar per trobar històries o narratives.

14 participants (aforament complet)

Taller per a joves, «N-REGISTRA»



Programa adreçat als centres educatius que té l’objectiu de treba-

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

el món que ens envolta, partint de l’art contemporani (col·lecció 

del museu i exposicions temporals). Sempre s’escolta i es tenen 

en compte les diferents veus d’alumnes, mestres i professors com 

a portadores de contingut; es treballa des de la cultura visual, es 

parteix de continguts 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 per a cada ex-

posició es dissenya i s’ofereix un programa específic. L’oferta 

és amplia, adaptada a cada nivell o cicle i emmarcada dins 

el currículum que pertoqui segons el cas. Es treballa apostant 

per la integració i la inclusió, per tant, es posa esment espe-

cial a dissenyar programes en què pugui participar alumnat 

amb necessitats educatives especials.

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 a educació infantil, nins 

i nines de 3 a 5 anys. 

Ens apropàrem 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.

La visita es va anar redissenyant per treballar les diferents 

exposicions programades durant l’any, «Animar.te, 20 anys 

d’animació per ordinador a la UIB», «Anselm Kiefer. Obres 

de la col·lecció Grothe», «Power Food» i «Paisatges creuats».

2.070 alumnes                                                  

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

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

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

ment al museu, al seu entorn,  a la col·lecció i a les diferents 

exposicions temporals programades durant l’any, amb contin-

guts, activitats i materials adaptats a cada nivell.

4.371 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.

Visites de recorregut. «Power Food»

«Es Baluard, un gran racó de ciutat»«Guaita! 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 d’una altra, de treball 

pràctic i plàstic a l’espai de tallers en què es treballen i refor-

cen 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 mu-

seu, un aspecte de la col·lecció permanent del museu o partir 

d’una exposició temporal.

Amb aquesta modalitat de visita es pretén traspassar les di-

mensions 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 departament educatiu del museu. 

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

es programen tallers diferents per a cada exposició: un per a 

primer i segon cicle, i un altre per a tercer cicle de primària. 

 

1.301 alumnes

Les diferents visites taller per a primària ofertes durant l’any 

han estat:

TALLER AMB TÈCNICA STOP MOTION
Durant el mes de gener s’oferí per a tots els cicles un taller de 

tècnica Stop Motion, conduit pels professionals de LADAT-UIB, 

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

ordinador a la UIB». En aquest taller els alumnes aprengueren 

a fer un petit treball d’animació a partir d’aquesta tècnica. 

           

TALLER «KIEFER»    
Els infants s’aproparen a partir d’una selecció d’obres de l’ex-

posició temporal «Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe» 

a l’obra d’Anselm Kiefer, a la vegada que treballaren el tema 

del record, la memòria individual i col·lectiva. La visita comen-

çava amb una activitat taller en què, a partir dels objectes dels 

mateixos infants al museu, es feia una activitat que després ens 

ajudava a desxifrar les obres de Kiefer.

TALLER «POWER FOOD»
Amb aquesta visita els nins i nines reflexionaren, a partir dels 

objectes i imatges de l’exposició, sobre els usos que fan del men-

jar a la seva llar, com s’alimenten, per què, amb qui, quins rituals 

fan a casa seva, i com, des de la cultura visual, ens mostren 

l’alimentació i la importància que té en l’àmbit internacional. 

En tot moment es treballà des dels infants mateixos, el seu cos 

i les seves vivències i experiències. 

L’activitat era diferent per a cada cicle. Així, mentre el primer 

i segon cicle, una vegada visitada l’exposició, creaven la re-

cepta d’un beuratge màgic i el cuinaven; el tercer cicle, treba-

llaven per grups: uns, l’imaginari i la mitologia popular i, els 

altres, el món quotidià a partir de les notícies aparegudes als 

mitjans de comunicació.

TALLER «PAISATGES CREUATS»
El punt de partida de l’activitat fou les terrasses del museu 

i l’exposició «Paisatges creuats». A partir del món quotidià 

dels infants, reflexionàrem sobre què entenen ells per paisat-

ge, quins paisatges coneixen, quin els agradaria visitar, on 

els agradaria viure i com poden millorar o intervenir al seu 

paisatge més proper.

L’objectiu del taller era treballar el paisatge en un sentit am-

pli; no tan sols com a gènere pictòric, sinó com el medi que 

ens envolta i d’alguna manera forma part de nosaltres i ens 

defineix i conforma. Les activitats eren diferents segons el ci-

cle de primària que participés. 

Visites taller
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Visita taller Secundària: «Opina, no et tallis!»
En aquest taller, a partir d’activitats pràctiques a les sales del 

museu i des del marc de la cultura visual, els adolescents 

aprenen a interpretar, valorar i respectar amb esperit crític 

tant el museu, com l’art contemporani i el món que els en-

volta.

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

de taller. 

Durant el mes de gener, els tallers partiren de l’exposició 

«Animar.te, 20 anys d’animació a la UIB» i, conduïts pels pro-

fessionals de LADAT-UIB, hi aprengueren a fer un petit treball 

d’animació a partir de la tècnica de parada de càmera. Poste-

riorment, es treballà amb Secundària a partir de l’exposició 

«Power Food», on es proposava als adolescents, una vegada 

visitada l’exposició i a partir dels conceptes treballats, disse-

nyar un nou recorregut per a l’exposició o fer una intervenció 

visual o verbal a les sales. Ja durant el primer trimestre del curs 

2009-10 ens centràrem en la sala «Individu i  Col·lectivitat» de 

l’exposició «Paisatges creuats».

395 alumnes

TOTAL 2009: 8.137 ALUMNES

Visita taller Secundària

Visita taller Primària Visita taller Primària

Visita taller Primària



 «Cartografiem-nos» és un projecte transversal i interdisciplinar 

a llarg termini, adreçat a 3r cicle de primària, que reflexiona so-

bre 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 o urbà, treballem el barri on s’ubica el centre 

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 prota-

gonistes 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 al qual 

pertany l’escola.

En el curs 2008-2009 participà en el projecte el Lycée Français 
de Palma, en total 55 alumnes aproximadament de 4t i 5è de 

Primària.
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«Cartografiem-nos». Exposició a Es Baluard Estructura del projecte

Feina prèvia a l’escola

Els nins i nines duen a terme una feina d’investigació del seu 

entorn. Fan entrevistes a la gent propera que fa molt temps 

que coneix el barri, padrins i padrines, mestres grans, boti-

guers, però també als que acaben d’arribar, els nous veïns... A 

més fan fotografies i dibuixos del que per a ells és significatiu 

del seu entorn, com també recopilat objectes que estableixin 

vincles emocionals entre ells i el seu barri.

Visita a Es Baluard

Es reflexiona des de les terrasses del museu sobre el concepte de 

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

sofreix el paisatge i les parts participants en aquestes transfor-

macions aprofitant la pròpia història del Baluard de Sant Pere.

Es treballa dins les sales del museu sobre el paisatge com 

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

ens afecten aquests canvis. Aquestes reflexions es documen-

ten amb treballs artístics sobre el territori creats per artistes 

contemporanis.

Treball pràctic a l’espai taller del museu

A l’espai de taller del museu treballem a partir de les reflexions 

sorgides dins les sales, dels exemples d’artistes contemporanis, 

però sobretot de la documentació sobre el barri i la feina prèvia 

a l’escola aportada pels alumnes. En aquest moment queda 

esbossat el projecte que posteriorment és farà a l’escola.

Realització del projecte a l’aula

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

cació del museu, com també amb la implicació de mestres del 

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

no acaba, però, fins que l’obra s’exposa en un espai del barri.

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 veïns veuen 

la feina feta 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 matei-

xa 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 el Lycée Français de Palma es pot veure a 

les exposicions fetes primer al Casal de Barri del Terreno (5-12 

juny 2009) i després al museu Es Baluard (23-28 juny 2009). 

Els alumnes titularen l’exposició «Onerret. Una mirada diferent 

sobre El Terreno». 

Comunicacions del projecte

El projecte fou presentat a:

- Seminari Kalidoscopi, 18 de març de 2009. Espai Eart de l’as-

sociació Experimentem amb l’Art de Barcelona (participació 

amb la videoconferència «Cartografiem-nos, el barri escolar 

entès com a comunitat»).

«Cartografiem-nos». Feina prèvia a l’escola

«Cartografiem-nos». Visita a Es Baluard

«Cartografiem-nos». Visita a Es Baluard

«Cartografiem-nos»
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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 poden fer-ho mitjançant: 

· l’Àrea d’educació del museu: 

Telèfon: 971 90 82 01 / Fax: 971 90 82 03 

difusio01@esbaluard.org

· el programa «Palma, ciutat educativa» de l’Ajuntament de Palma

Conveni amb la Universitat de les Illes Balears
El 26 de maig de 2009 se signà un conveni de col·laboració entre la Fundació 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Universitat de 
les Illes Balears.

La col·laboració s’estableix entre l’Àrea de difusió cultural del museu i el Grup de 

Recerca en Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) de la Facultat d’Educació, amb l’ob-

jectiu d’iniciar una tasca comuna per fer accessibles les visites i tallers als alumnes 

visitants amb qualsevol tipus de discapacitat o malaltia mental.

Suport de “SA NOSTRA” 

El 20 d’agost de 2009 se signà un conveni de col·laboració amb l’Obra Social 
“SA NOSTRA” pel qual aquesta entitat col·labora amb Es Baluard donant suport 
al seu programa educatiu en totes les seves activitats durant el curs 2009-2010.

Fira d’Activitats Educatives 2009
Arran de la signatura del conveni i com a primer acte de col·laboració, Es Baluard par-

ticipà de la Fira d’Activitats Educatives organitzada per l’Obra Social “SA NOSTRA” 

els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2009 amb el taller «Fes una mirada a la col·lecció 

d’Es Baluard».

Fira d’Activitas Educatives al Centre de Cultura “SA NOSTRA”
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Programa educatiu
Projectes Euroregió

«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, 

va ser impulsat des del Centre d’Art la Panera de Lleida amb 

l’objectiu d’establir una xarxa d’intercanvi entre els serveis edu-

catius de quatre museus que pertanyen al programa «Euroregió 

Pirineus-Mediterrània»: la Panera de Lleida, el Centro de Arte y 

Naturaleza (CDAN) d’Osca, el Centre Regional d’Art Contempo-

rain Languedoc-Roussillon de Sète (França) i Es Baluard Museu 

d’Art Modern i Contemporani de Palma. L’objecte d’estudi era 

l’educació especial, específicament els col·lectius amb discapaci-

tats intel·lectuals i malalties mentals greus, i la intenció era 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 en el projecte en l’atenció a aquests col-

lectius, s’organitzaren diferents estades formatives a cada un 

dels centres implicats. Durant el novembre de 2008 aquestes 

estades tingueren lloc a la Panera i al CDAN.

L’estada formativa en Es Baluard tingué lloc els dies 11, 12 i 
13 de febrer de 2009. Durant aquestes jornades combinàrem 

les reunions amb els diferents professionals dels col·lectius 

d’educació especial amb la visita als centres.

Visitàrem els centres Gaspar Hauser. Associació de pares d’in-

fants autistes de Balears, Amadip.Esment, Gesma (Hospital 

Psiquiàtric de Palma).

A més de les visites, s’organitzaren les converses següents:

- «Trastorn de l’Espectre Autista: conèixer, comprendre i par-

ticipar a través de l’art». Membres del centre Gaspar Hauser.

- Associació Mallorquina per a la Salut Mental Gira-sol.

- «Museus accesibles per a tots». Joan Jordi Muntaner, cate-

dràtic de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar de la UIB 

i investigador principal del Grup de Recerca Escola Inclusiva 

i Diversitat de la UIB.

Durant una jornada reunirem en una taula rodona diferents 

professionals de l’àmbit de l’educació especial amb l’objectiu 

d’intercanviar impressions i establir l’estructura de funciona-

ment dels centres i les diferents problemàtiques, com a base 

per poder començar a treballar junts.

L’estada formativa a Le CRAC (Centre Regional d’Art Con-

temporain Languedoc-Roussillon) tingué lloc els dies 2, 3 i 4 
de març de 2009.

Els resultats d’aquest treball d’investigació entre els quatre 

centres d’art es feren públics amb una ponència en el marc 

del II Seminari d’Art Contemporani i Educació Especial or-

ganitzat pel Centre d’Art la Panera de Lleida, que tingué lloc 

el 12 i 13 de juny de 2009, al qual es convidaren especialistes 

de l’àmbit de la cultura contemporània que actualment treba-

llen en l’àrea de l’educació especial.

«Art contemporani i hospital»
Animats pels bons resultats del primer projecte de l’Euroregió, 

els equips educatius del Centre d’Art la Panera de Lleida, del 

CDAN d’Osca i d’Es Baluard continuem treballant en xarxa.

 

El mes d’octubre iniciàrem un nou projecte anomenat «Art 

contemporani i hospital», amb l’objectiu d’apropar els centres 

d’art i la creació contemporània en l’àmbit hospitalari.

Per una banda es varen fer estades formatives, la primera a 

Aix-en-Provence del 29 de novembre a l’1 de desembre de 
2009 per conèixer el model francès de «Cultura a l’hospital» 

i l’experiència de l’associació 3BisF; i la segona el 14 i 15 de 
desembre de 2009 al Centre d’Art la Panera de Lleida a la 

qual es convidà diferents professionals, tant de l’àmbit de l’art 

contemporani com del sanitari, que treballen en aquesta línia.

Paral·lelament, els diferents centres posaren en marxa les ne-

gociacions necessàries amb les institucions sanitàries respec-

tives per poder-hi desenvolupar tallers.

A Es Baluard es varen concretar dos tallers:

- Amb «Lluerna», Unitat de Mitja Estada (UME) de Gesma 

(Hospital Psiquiàtric de Palma), a càrrec d’Isabel Castro Jung, 

artista.

- Amb la Unitat Pediàtrica de Semicrítics de l’Hospital Universitari 

Son Dureta de Palma, a càrrec de Virgínia Vallès, llicenciada en 

Belles Arts i professora d’educació plàstica i visual. Aquest 

taller va dur a terme amb el suport del programa Intervenció 

i Investigació per a la Inclusió Educativa i Tecnològica dins l’àmbit 

Hospitalari (IneDITHOS) de la Facultat d’Educació de la UIB.

«Xarxa d’intercanvis entre programes d’educació especial de cebtres d’art contemporani de l’Eurogió Pirineus-Mediterrània»

«Art contemporani i hospital». Sessió de treball
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Programa educatiu
Cursos, conferències i seminaris

Curs per a guies professionals
13 de gener de 2009

Els membres de l’Àrea de difusió cultural del museu imparti-

ren un curs de formació per al Col·legi de Guies Professionals 

amb l’objectiu de donar continguts, recursos i eines als pro-

fessionals que facin visites al museu per enfrontar-se a l’art 

contemporani en general, i a la col·lecció, la història i l’entorn 

del museu en particular.

Hi participaren 35 guies professionals

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

En relació a l’exposició «Animar.te, 20 anys d’animació per ordi-

nador a la UIB», Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 

de Palma oferí un cicle de conferències en el qual es donà l’opor-

tunitat de conèixer a prestigiosos professionals. 

«Reflexions entorn a l’animació per ordinador»  
Programa:

22 gener de 2009

Carlos Grangel, Grangel Studio
«Del guió escrit a la imatge visual»

Hi assistiren 50 persones

La resta de conferències es varen oferir durant el 2008

Pràctiques artístiques contemporànies 
Del 24 de febrer al 10 de març de 2009

«Aproximacions des de l’aula»
Curs de formació permanent del professorat en col·laboració amb el CEP de Palma.

Marc conceptual: La problemàtica de la representació
En el curs, i de manera transversal, s’abordà el concepte de representació entès des 

d’una perspectiva contemporània. 

Ponents

Col·lectiu Sinapsis: Lídia Dalmau i Cristian Añó

Equip de l’Àrea d’educació d’Es Baluard

Objectius

• Aportar eines per abordar el treball de l’art contemporani en entorns educatius 

tant pel que fa als conceptes com als procediments.

• Ajudar a identificar el potencial pedagògic d’algunes pràctiques artístiques i la 

seva aplicació a l’aula.

• Aportar els coneixements bàsics per establir un camp de reflexió crítica entorn a 

l’art contemporani i la cultura visual.

Continguts

• Eix 1: Una aproximació contemporània a l’art contemporani
S’abordaren els canvis en la pràctica artística dels darrers 40 anys a partir de foca-

litzar la mirada en l’evolució de conceptes concrets com ara la idea de geni, del tre-

ball en el taller a l’art públic, l’obra d’art com a objecte de valor al copyleft, de les 

belles arts a la multidisciplinaritat, de l’objecte a la idea, etc. Per il·lustrar aquests 

conceptes es presentaren projectes artístics de diferents creadors.

• Eix 2: Una aproximació a projectes que vinculen pràctiques artístiques con-
temporànies, pedagogia i àmbit educatiu
Es mostraren pràctiques que aborden, des d’estratègies i conceptes diversos, les 

relacions entre la pràctica artística, els objectius pedagògics i els àmbits educatius. 

Els responsables de difusió cultural del museu Es Baluard explicaren el projecte 

«Cartografiem-nos», que es desenvolupa des del museu amb escoles de l’illa.

• Eix 3: Una aplicació pràctica. Intervenció a l’aula
A partir de la realitat de les aules dels mestres que assistien al taller, s’intentà cons-

truir propostes d’intervenció en les quals es projectessin les aportacions teòriques 

i pràctiques del curs.

Metodologia 
• Combinar els continguts teòrics amb els continguts pràctics. 

• Proposar espais de participació activa perquè l’alumnat desenvolupi en equip una 

proposta d’intervenció a l’aula en el marc del curs.

Hi participaren 25 docents (aforament complet i llista d’espera)

«Pràctiques artístiques contemporànies»
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«Kiefer en context» 
En relació a l’exposició «Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe» s’organitza-

ren unes jornades al voltant de la figura d’Anselm Kiefer, la seva època i el que va 

significar en el context artístic espanyol. L’objectiu de la proposta va ser situar el 

moment artístic i cultural en el qual es desenvolupa l’obra de Kiefer, contextualit-

zar-lo i analitzar críticament la influència que ha tingut en l’àmbit espanyol.

 
«Kiefer en context» 
Programa:

18 de març de 2009 

Fernando Castro Flórez. «Des de la crítica d’art i l’estètica» 

25 de març de 2009

Diàleg entre Juan Manuel Bonet i Marcos Ricardo Barnatán
(Marcos Ricardo Barnatán no va poder assistir a l’acte per motius de salut)

17 d’abril de 2009 

Diàleg entre Walter Smerling, Dieter Ronte i Peter Iden
Hi assistiren 128 persones

«Power Food» 
En relació a l’exposició «Power Food» s’organitzaren diverses 

activitats, conferències, cursos, tallers, entorn a l’alimentació. 

«Alimentació i...Paraula!»
Taller «Feim receptes» adreçat a nins i nines de 6 a 12 anys 

acompanyats d’adults. Projecte de Neus Marroig. 21 i 28 de 

març, 4, 18 i 25 d’abril, 9, 16 i 23 de maig d’11.30 a 13.30 hores.

3 i 4 d’abril de 2009. Curs «Introducció a l’horticultura eco-
lògica urbana adaptada al mètode de Gaspar Caballero 
de Segovia».

22 d’abril de 2009. Conferència de Carles Amengual 
«Alimentació i paraula», metge homeòpata.

29 d’abril de 2009. Conferència de Caterina Valriu, profes-

sora i doctora per la Universitat de les Illes Balears: «Del pa 
amb fonteta a la taula del senyor Rei. El menjar a les ron-
dalles mallorquines».

«Això era i no era, bon viatge faci la cadernera... », un re-

corregut perceptiu i de degustació de productes locals, gentilesa 

de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Hi assistiren 232 persones

«Kiefer en context». Fernando Castro Flórez i Cristina Ros

«Kiefer en context»

«Kiefer en context». Peter Iden, Walter Smerliing, Cristina Ros i Dieter Ronte

«Power Food». Taller de Gaspar Caballero de Segovia

«Power Food». Conferència de Caterina Valriu «Power Food». Taller de Gaspar Caballero de Segovia

«Power Food». Conferència de Carles Amengual «Power Food». Taller «Feim receptes»
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Taller de fotografia a càrrec de Bruce Gilden
Del 15 al 18 de juny de 2009

En el marc de la celebració de Palma Photo, Bruce Gilden (Brooklyn, Nova York, 

1946), el prestigiós fotògraf de l’agència Magnum de Nova York, va oferir un curs 

adreçat a fotògrafs professionals. Durant els quatre dies que durà el taller, Gilden 

ajudà a cada participant a cercar el seu propi estil en la manera de fotografiar, 

ressaltant el caràcter personal de cada individu i guiant-lo, a través de les seves 

fotografies, per prendre decisions en l’edició fotogràfica. 

Hi participaren 12 alumnes (aforament complet)

Pràctiques dialògiques III
Comissariats i pedagogies: hibridacions i col·laboracions 
en el museu 
2, 3 i 4 de juliol de 2009

Seminari-taller coordinat per Javier Rodrigo i Aida Sánchez 

de Serdio

Els darrers anys, la pràctica i la teoria del comissariat d’art 

experimenten una lenta però profunda transformació, la qual 

cosa ha suposat un qüestionament dels models tradicionals 

centrats en la historiografia i basats en criteris estètics. Sense 

restar pertinència a aquestes disciplines, és necessari asse-

nyalar la necessitat d’altres enfocaments que s’hi hibridin i 

transformin en profunditat les maneres de relacionar-se amb 

l’art en el museu.

En lloc de les connotacions transmissores tradicionals, la pe-

dagogia comença a adquirir un valor creatiu i crític dins la 

producció del discurs artístic. No només les institucions cultu-

rals canvien la relació amb els públics i la societat en general, 

sinó que les pràctiques artístiques contemporànies plantegen 

desafiaments que fan imprescindible la participació activa de 

tots els agents implicats en la seva interpretació, i les noves 

pràctiques comissarials entenen la pedagogia com a part inte-

grant del projecte expositiu. D’altra banda, el museu ja no viu 

en soledat, sinó en xarxa amb altres institucions i entitats que 

poden enriquir, amb la seva col·laboració, les possibilitats de 

producció de sentit de l’art. Finalment, els públics s’obren a 

noves experiències que els permeten establir altres formes de 

relació al llarg de tota la vida amb el museu.

Per tot això, en aquesta tercera edició de «Pràctiques dialògiques» 

la proposta fou posar en relació diversos especialistes del nos-

tre context i internacionals amb la finalitat de compartir un 

debat amb els i les assistents. En aquest debat s’hagueren 

de considerar les possibilitats i també els desafia ments que 

planteja aquesta intersecció entre comissariat i pedagogia, 

a partir tant de la reflexió teòrica, com del debat al voltant 

d’exemples i el desenvolupament de tallers pràctics.

La tercera edició de «Pràctiques dialògiques» volgué recollir 

l’esperit de la primera i la segona edició, per a la qual cosa es 

treballà conjuntament la teoria i la pràctica sense separar o di-

cotomitzar ambdós camps d’acció, sinó centrant-se en les seves 

interseccions. Amb aquesta finalitat es proposà un model que 

combinava conferències de presentació i discussions de projectes 

amb els diversos ponents, així com un laboratori experimental 

de comissariat i pedagogia en el qual es desenvolupà un projecte 

amb l’acompanyament dels tutors i tutores del curs.

Taller de Bruce Gilden

Pràctiques dialògiques III

Bruce Gilden
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2 de juliol de 2009 

Negociacions i relacions de producció contemporània en edu-

cació i comissariat

Lindsey Fryer. Directora d’Interpretació i Educació, Tate Liverpool.

«El cinquè pis: les idees prenen l’espai»

Laboratori I: presentació de la proposta comissarial

Acompanyament dels tutors

Carmen Mörsch. Investigadora en cap de l’Institute for Art 

Education IAE Zürcher Hochschule der Künste ZHdK (Universitat 

de les Arts de Zuric), i assessora i investigadora en cap del 

programa d’educació de la Documenta XII de Kassel.

Montse Romaní. Comissària independent, investigadora i 

productora cultural. Ha treballat per a la Fundació Tàpies, el 

CASM, Aula Abierta i altres xarxes de comissariat i investiga-

ció cultural.

Oriol Fontdevila. Comissari i gestor cultural. Coordinador de 

la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya, Idensitat i 

Zona Intrusa 07, 08 (Mataró, Manresa).

3 de juliol de 2009 

Polítiques culturals de proximitat

Jesús Carrillo. Doctor en filosofia per la Universitat de Cambridge, 

cap de Programes Públics, MNCARS.

«Entre les pràctiques de proximitat i la reflexió crítica: 
dilemes en les polítiques pedagògiques d’un museu de 
marc estatal»

Pràctiques comissarials i educatives 

Carles Guerra. Artista, crític d’art i comissari independent, 

Universitat Pompeu Fabra.

«Això no és una exposició»

Laboratori II: desenvolupament de les negociacions i de la 

proposta de comissariat

Acompanyament dels tutors

4 de juliol de 2009 

Laboratori III: implementació del projecte de comissariat

Acompanyament dels tutors

Desenvolupament del projecte de comissariat tutoritzat per 

l’equip de coordinadors i tutors

Presentació i debat sobre els projectes

Inauguració

Hi participaren un total de 30 persones vingudes de diferents 

museus i universitats de l’Estat espanyol. Per procés de selecció

(aforament complet).

Jornada d’Ensenyaments Artístics a les Illes Balears 
5 de novembre de 2009

Curs de formació organitzat pel CEP de Palma i adreçat a professorat d’ensenya-

ments artístics de Secundària, de cicles formatius i d’escoles d’art i de l’Escola 

Superior de Disseny. L’objectiu de la jornada fou construir un espai de trobada pel 

professorat d’ensenyaments artístics per intercanviar experiències i problemàtiques 

del col·lectiu.

Hi assistiren uns 110 participants

Pràctiques dialògiques III Pràctiques dialògiques III

Jornada d’Ensanyaments Artístics a les Illes Balears. Alfons Sard, Josep Segarra i Pere Vicenç
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5è aniversari d’Es Baluard Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma

El museu celebrà el seu 5è aniversari amb un programa d’acti-

vitats adreçat a tot tipus de públic i cinc dies de portes obertes 

el dissabte 31 de gener i els diumenges 1, 8, 15 i 22 de febrer.

Programa:

30 de gener de 2009

Lady Vinyl en concert

Hi assistiren 1.740 persones

31 de gener de 2009

Companyia Mariantònia Oliver
Diverses accions de diàleg entre el contingut, l’arquitectura 

del museu i les arts performatives com a protagonistes. 

Companyia Auments 
Accions-Reaccions: dansa, instal·lació, performance

Vacabou en concert

Hi assistiren 2.179 persones

1r Mallorca Saxophone Festival 
4 d’abril de 2009 

Concert a càrrec del Conservatori Superior de Música de 
les Illes Balears.

Hi assistiren 52 persones

«Kiefer en context»

19 d’abril de 2009

Visita a l’exposició a càrrec de Dieter Ronte

14 de maig de 2009                 

Concert d’Aleph Gitarrenquartett
Músics:

Andrés Hernández Alba

José Javier Navarro

Wolfgang Sehringer

Klara Tomljanovic

Programa:

Ent-Fremdung

Detlef Heusinger (Alemanya, 1956)

Der entkommene Orpheus

Nicolaus A. Huber (Alemanya, 1939) 

Mich. Stille

Helmut Oehring (Alemanya, 1961)

Quartett für vier Gitarren

Georg Friedrich Haas (Àustria, 1953)

Cicle de cinema de la Neuer Deutscher Film

28 de maig de 2009

Herz aus Glas. Werner Herzog 

     

4 de juny de 2009

Götter der Pest. Rainer Werner Fassbinder
     

11 de juny de 2009

Movimiento falso. Wim Wenders
 

18 de juny de 2009

El tambor de hojalata. Volker Schöndorf 

25 de juny de 2009

Guerra y paz. Alexander Kluge, Volker Schöndorf, 
Stefan Aust i Axel Engstfeld        

En total hi assistiren 147 persones

Veure cicle de conferències de «Kiefer en context» a Cursos, 

conferències i seminaris.
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Lady Vinyl «Kiefer en context». Visita a l’exposició a càrrec de Dieter Ronte

«Kiefer en context». Concert d’Aleph Gitarrenquartett

Cicle de cinema de la Neuer Deutscher Film

Companyia Mariantònia Oliver

Vacabou en concert

Mallorca Saxophone Festival



Un any més, Es Baluard va acollir un cicle de concerts de Música de Cambra de la Fundació Pública de les Balears per a la 

Música. El cicle va constar de quatre concerts de música de compositors i obres d’escriptura moderna i contemporània, totes 

interpretades per solistes de l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma. 

24 d’abril de 2009

Passacaglia: Händel i Aslamazyan

Thais, Meditació: Massenet

Variacions sobre un tema de Paganini: 

Aslamazyan

Gianni Schicchi, O mio babbino caro: 

Puccini

Ària de la Suite en Re: Bach

Porgy and Bess, Suite: Gershwin, Koster

Csardas: Monti 

Andrei Melkoumov, violí

Gabriel Martí, violí

Sonia Krasnova, viola

Ibolya Rózsás, violoncel

Josef Szafrañski, contrabaix

Eduardo Bernabeu, clarinet

8 de maig de 2009

She’s Leaving Home: Lennon & McCartney 

Octubre 2001: A. Lorente 

De l’ombre: Drouet 

La vida que viene: A. Lorente

Addenmun: Ch. Corea 

Armando Lorente, percussió

15 de maig de 2009

Intruss: P. Guillaume 

Crepúsculo: Varela, R. 

Dita-Mans: J.C. Murgui 

Sit Und Tabarro: U. Holan 

Improvisation: D. Chien 

Cambi: A. Vazzana 

Performans: J.C. Murgui

Juan Carlos Murgui, percussió

Patrick Guillaume, trombó

Tobies Isern, tuba

22 de maig de 2009

Sud America: T. Florenzo 

Colombian Dances: M. Murcia Bedoya 

Clarinete polka: T. Miranda 

Algaida mambo: T. Miranda 

All of me: G. Marks i T. Miranda 

How insensitive: A.C. Jobin 

See you at seven: T. Marrell 

Cromazone: M. Stern i T. Miranda 

Eduardo Bernabeu, clarinet

Juan José Pardo, requint/clarinet

Tomàs Colomina, clarinet

Carlos Flores, clarinet baix

Toni Miranda, guitarra acústica

Pau Galiana, baix elèctric

Juan Carlos Murgui, bateria/percussió

En total hi assistiren 273 persones

Concerts de Música de Cambra de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears 2009
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Orquestra Simfònica de les Illes Balears

«Palma amb la dansa» 
30 d’abril de 2009

Es Baluard es va sumar a la programació de «Palma amb la 

dansa», mostra commemorativa del Dia Internacional de la 

Dansa 2009, que va tenir lloc del dia 29 d’abril al 10 de maig a 

diferents espais de la ciutat. Mostra promoguda per la Regidoria 

de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. 

Mi madre y yo
Sonia Gómez

Intèrprets: Rosa Vicente i Sonia Gómez Vicente

Música: Beach Boys, Tina Turner, Janette, Nag Nag Nag, Kraftwerk 

i Plastikmen

Texts: Sonia Gómez

Vídeo: Txalo Toloza i Paula Vazques

Producció: M.O.M./El Vivero

Hi assitiren 120 persones

Dia Internacional del Museu 2009 
16 i 17 de maig de 2009. Jornades de portes obertes

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

celebrar el Dia Internacional del Museu amb un programa per 

als diferents públics del museu, adreçat a la ciutat i a l’illa, 

que permetés abordar el tema del turisme cultural sostenible, 

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

16 de maig de 2009

Cabaret Voltaire. Espectacle de Teatre Kaddish 
Vetllada dadaista amb texts d’Hugo Bäll, Tristan Tzara i Kurt 

Schwitters.

«Feim receptes», un taller de Neus Marroig al voltant de l’ex-

posició «Power Food». Adreçat a famílies amb nins i nines de 

6 a 12 anys. 

Visites dinamitzades en català i castellà per part de l’equip 

de l’Àrea de difusió cultural a les exposicions temporals: 

«Robert Mapplethorpe»

«Power Food»

«Anselm Kiefer. Obres de la col·lecció Grothe»

Hi assistiren 948 persones

17 de maig de 2009

Visites guiades, en anglès i alemany, pel Col·legi Oficial de 
Guies Turístics de les Illes Balears a les exposicions temporals. 

Hi assistiren 693 persones

Sonia Gómez. Mi madre y yo

Teatre Kadish. Cabaret Voltaire
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Fi de curs de «Jocs coreogràfics» 
3 de juny de 2009

Les terrasses del museu acolliren la celebració de la fi de curs del projecte de dansa i 

educatiu «Jocs coreogràfics», que està a càrrec de la ballarina i creadora Mariantònia 

Oliver, i forma part de l’oferta de «Palma, ciutat educativa» de l’Ajuntament de Palma.

Hi participaren uns 120 alumnes

Lectura dramatitzada Sí, de tot cor de La Mala Cia. 
9 de juny de 2009

L’Auditori del museu va acollir la lectura dramatitzada de Sí, de tot cor, obra 

teatral de Noé Denia.

Aquesta lectura va tenir el repartiment següent:

Direcció: Noé Denia

Actrius: Lídia Sánchez, Margalida Grimalt i Mar Forteza Rey

Actors: Sergi Baos, Biel Jordà, Àlex Tejedor, Enric Garcia i Santi Celaya

Traducció: Eva Egea Sangrà

Organització: Es Baluard i La Mala Cia

Hi assistiren 60 persones

«Llunes d’Es Baluard» 
Del 10 de juliol al 7 d’agost de 2009

Es Baluard va fer una aposta de reforçament de «Llunes d’Es Baluard», un cicle d’es-

pectacles d’arts escèniques als espais exteriors del museu, programa estival que ofereix 

l’oportunitat per a l’encontre o el descobriment d’artistes que exploren els nous camins 

de la dansa contemporània, el teatre, la música, el circ, la poesia sonora o les arts per-

formatives tenint en compte una gran diversitat d’expressions i servint de ressò per a 

artistes de gran projecció de les Illes Balears, d’Espanya i del panorama internacional. 

En aquesta quarta edició, «Llunes d’Es Baluard» va girar entorn al tema de la paraula.

10 de juliol de 2009. Teatre
La impaciència. Radiografies
Actors: Luca Bonadei, Rodo Gener, Salvador Oliva

Direcció: Luca Bonadei

Autor: Albert Herranz

Dramatúrgia: La impaciència

Assesorament: Miquel Àngel Llonovoy

Il·luminació: Joan Borràs

Disseny gràfic: Rodo Gener

Fotografia: Goro Salvà

Vídeo: Toni Nievas

17 de juliol de 2009. Poesia sonora
Eduard Escoffet i Bradien

«Jocs coreogràfics»

Eduard Escoffet i Bradien 

La impaciència. Radiografies
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24 de juliol de 2009. Música
Christina Rosenvinge. Tu labio superior 

Concert acústic i presentació del nou disc Tu labio superior.

31 de juliol de 2009. Dansa contemporània
Cia Mercedes Boronat. Butterfly

Idea i direcció: Mercedes Boronat

Assistent de direcció: Juan C. Lérida 

Intèrprets: Juan C. Lérida, Mónica Cano, Elia Genís, Helga Ga-

dafi, Ivan Góngora i Montse Roig 

Vestuari: col·lectiu Moksha 

Vídeo projeccions: Olga Matamala

Producció: Danilo Pioli, Palacete de la Boro 

Música: selecció de DJ Chop Suey i Mercedes Boronat 

Espectacle suspès a causa dels atemptats soferts el dia 30 de 

juliol.

7 d’agost de 2009. Poesia sonora
Lydia Lunch. Ghosts of Spain

Espectacle creat a partir de la publicació Amnesia.

Gaudiren de les Llunes al voltant de 3.375 espectadors

«Garden of Eden #2» 
6 de novembre de 2009

L’artista Joana Vasconcelos va oferir una visita guiada a la seva 

instal·lació «Garden of Eden #2» ubicada a l’Aljub del museu. 

Hi assistiren 35 persones

Festival Neotokyo de Música Electrònica i Videoart
1, 2 i 3 d’octubre de 2009

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma acollí per primer any el 

Festival de Música Electrònica i Videoart que organitza l’associació cultural i banda 

de rock electrònic Neotokyo. Un festival que té com a objectiu generar un espai de 

trobada i reflexió entorn l’estat de la música electrònica a Mallorca.

1 d’octubre de 2009

H1000VM vs. Felipe Montenegro i Ablab, i Colectivo Wakanegra

2 d’octubre de 2009

Retoyon, Boltzmann Factor i Moizture
Performance «Electronic Guy» de Benoit Maubrey i «Digital Memory» amb les 

ballarines Laura Weiss, Saskia Oidtmann i Resu Ragel.
Videojòqueis: Minimal Tv, Visualcortex i Pisuke

3 d’octubre de 2009

Disco Las Palmeras, Neotokyo i Alexander Hacke/ Danielle de Picciotto «Ships
of Fools»
Videojòqueis: ErrorVideo aka Calpurnio, Pisuke, Visualcortex i Minimal TV

Als concerts del festival assistiren 1.987 persones

Christina Rosenvinge

Lydia Lunch. Ghosts of Spain

Visita guiada de Joana Vasconcelos a «Garden of Eden #2» 

Festival Neotokyo. H1000VM Festival Neotokyo. Alexander Hacke i Danielle Picciotto



94  Memòria 2009 | Àrea de difusió cultural | Activitats 95  Memòria 2009 | Àrea de difusió cultural | Activitats

ArtFutura 
Del 29 d’octubre a l’11 de desembre de 2009

Es Baluard participà per primera vegada en el certamen audiovisual ArtFutura, que 

ell 2009 complí el vintè aniversari. Es Baluard va ser un dels catorze centres d’art 

que acolliren simultàniament la mostra, juntament amb La Casa Encendida de Ma-

drid, Laboral de Gijón o l’Arts Santa Mònica de Barcelona, entre altres. 

 

Des de 1990, ArtFutura ha mostrat els projectes i les idees més importants sorgides 

en el panorama internacional dels new media, el disseny d’interacció, els videojocs 

i l’animació digital.

El festival ArtFutura va tenir lloc a Es Baluard gràcies a una col·laboració amb 

l’Obra Social “SA NOSTRA”, que fins el 2008 acollia el certamen artístic.

Programa:

Programa audiovisual 
29, 30 i 31 d’octubre, i 1, 7 i 14 de novembre de 2009

Digital Kitchen 

Improv Everywhere

Reality Bytes 

The best of the rest 

3DFutura show

3D en España

Cibermedia 

Mente global 

Futura Graphics

Chris Landreth 

PES 

Centres educatius a ArtFutura 2009 
Novembre i desembre de 2009

Presentació del festival a càrrec de Juan Montes de Oca i selecció del Programa 

Audiovisual 2009. Adreçat als centres educatius de secundària, batxillerat, cicles 

formatius i universitat.

Conferència d’Edward Shanken: 
«Art i mitjans electrònics. De l’art cinètic a l’art interactiu»
18 de novembre de 2009

Edward Shanken, un dels primers historiadors de media art i autor del llibre Art 

and Electronic Media, publicat per l’editorial Phaidon, va realitzar un recorregut 

visual i teòric de la història de l’art des de l’art cinètic a l’art digital.

Presentació i taula rodona coordinada per Pau Waelder, crític, comissari i investigador 

de media art.

En total hi participaren a les activitats d’ArtFutura 473 persones

ArtFutura. «Art i mitjans electrònics»

ArtFutura. Centres educatius



02/07/09 | Diario de Mallorca

07/07/09 | www.flayeronline.es

25/07/09 | Diario de Mallorca

29/09/09 | www.macrofono.es

02/10/09 | Diario de Mallorca

10/09 | www.vamosmallorca365.com

09/09 | Mondo Sonoro

10/07/09 | www.exitmail.net

02/07/09 | Diari de Balears
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29/10/09 | Diario de Mallorca 11/09 | Youthing 14/11/09 | Diari de Balears, Suplement de Cultura

03/11/09 | www.actitudsanostra.com





Àrea de màrqueting i comunicació

L’Àrea de màrketing té com a funcions principals la captació 
de recursos per a la dinamització del museu i la seva pro-
gramació, a més de la definició de la identitat corporativa 
i la bona aplicació de la seva marca en temes de promoció 
del museu dins l’oferta cultural i d’oci en especial del sector 
empresarial, en relació amb la col·lecció permanent, les ex-
posicions temporals i les activitats de difusió cultural.

L’Àrea de comunicació procura l’elaboració de la informa-
ció sobre el museu i la difusió interna i externa de les dis-
tintes activitats que s’hi realitzen. Per a aquest fi, l’Àrea de 
comunicació du a terme el manteniment dels canals de dis-
tribució d’informació indirectes, aquells que tenen com a 
destinatari els mitjans de comunicació, i dels directes, com 
són el propi portal del museu o la presència d’aquest en les 
xarxes socials. L’arxiu audiovisual d’Es Baluard i el mante-
niment de l’hemeroteca, la fototeca i la videoteca del museu 
s’integren, alhora, en les funcions d’aquesta àrea.
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Màrqueting
L’any 2009 l’Àrea de màrqueting treballa per promoure i integrar el museu dins l’ofer-

ta cultural i d’oci de les Illes Balears, especialment, dins el sector empresarial i entre 

la ciutadania. Amb aquesta finalitat ha organitzat les accions següents: campanyes 

informatives de màrqueting directe i màrqueting en línia; campanyes de publicitat 

aplicades a cada exposició, taller, conferència o qualsevol altra activitat pròpia del 

museu (amb un pla propi de mitjans: anuncis en premsa, circuits d’opis, etc.); elabo-

ració de fullets, invitacions, pòsters, banderoles; distribució massiva de fullets i altres 

tipus de material; atenció al visitant; lloguer d’espais per fer esdeveniments privats; 

obtenció d’acords comercials i adhesió a programes de fidelització d’empreses; inclu-

sió en programes d’excursions professionals del sector turístic (hotels, agències de vi-

atges especialitzades en turisme de reunió i operadors turístics); recerca de patrocinis 

i mecenatge i millora del programa «Amics d’Es Baluard».

Aquest objectiu es materialitza a través de les accions següents:

- 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 en línia

- «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 TUI (creació 

d’una visita a mida), Iberoservice, Travelplan, Come2mallorca.com, Hotelbeds o 

Mundosenior.

- Acords amb clubs d’empreses com FNAC, ACOVIS (Associació de Comerciants 

de la Via Sindicat), Aliança (companyia d’assegurances) o consorcis com l’Institut 

Balear de la Joventut (Carnet Jove) amb la creació d’una tarifa especial.

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

descompte («Advantage Special Card»), personalitzades per cada hotel i adreçades 

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 de juliol es posa en marxa una nova modalitat de visita anomenada «Si 

véns en bici», que ofereix la possibilitat d’accedir al museu tots els dies de l’any 

per 2 €.

Lloguer d’espais

- Acords amb empreses de càtering, agències especialitzades en l’organització d’es-

deveniments o agències de viatges.

- Captació de clients directes (empreses) com consultores, col·legis oficials, asso-

ciacions culturals, etc. Implantació d’una política de fidelització d’empreses amb 

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

trocinadors o mecenes.

- Rodatges fotogràfics i audiovisuals (productores com Robbie Bellapart, Amazing 

Spaces, The Production Factory, etc.).

- Acords amb associacions, ONG i institucions per organitzar actes especials d’im-

pacte mediàtic i social que afavoreixen la imatge i el compromís del museu (FEAPS, 

Fundación Vicente Ferrer, IB3 Televisió, IBATUR, etc.).

- Adhesió al consorci Congressos i Incentius de l’IMTUR (des de l’any 2006) i trame-

sa de material promocional a fires especialitzades (Feria Internacional del Turisme 

Cultural de Màlaga).

Amics d’Es Baluard
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Servei d’atenció al visitant

Aquest any 2009 es continua millorant el programa de taquilles d’atenció als visi-

tants a través de la recepció i dels diferents espais del museu.

Campanyes de publicitat i màrqueting

L’Àrea de màrqueting, en col·laboració amb la direcció del museu, controla l’apli-

cació correcta de la identitat corporativa en temes de promoció del museu dins 

l’oferta cultural i d’oci. A més, s’analitza el públic objectiu del museu en relació 

amb els diferents subproductes existents –col·lecció permanent, exposicions tem-

porals, activitats de difusió cultural, visites privades i lloguer d’espais-, per decidir 

quina és la manera millor d’arribar-hi, i es duen a terme les accions de màrqueting 

i publicitat necessàries per aconseguir-ho en diferents suports:

- Campanyes informatives de màrqueting directe, màrqueting en línia i publicitat: 

Elaboració del material gràfic específic (invitacions, invitacions per correu elec-

trònic, díptics, banderoles i pòsters) per a cada exposició temporal  -se n’han 

fet 8 durant el 2009-, i per a tallers i conferències o altres activitats i productes 

del museu com «Llunes d’Es Baluard», la Nit de l’Art o el Dia Internacional del 

Museu (fulletons, fulletons per correu electrònic i programes de mà).

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

portes obertes, «Llunes d’Es Baluard» i a la Nit de l’Art en diaris i revistes locals 

i premsa nacional especialitzada.

Campanya de relacions públiques i màrqueting: el 2009 s’ha creat un perfil del 

museu a les xarxes socials més importants com Facebook (amb més de 2.000 

admiradors), Tuenti i Twitter i s’han fent accions promocionals regulars en línia.

D’ençà de la posada en marxa oficial l’octubre de 2008, els divendres «Tu decideixes» 

registren un increment de mes del 70% en nombre de visitants en relació amb 

la resta de dies.

Club d’«Amics d’Es Baluard»

En marxa des de l’any 2004, es continua treballant en la consolidació d’aquest pro-

grama de fidelització que dóna als associats un tractament preferent dins el museu 

i hi manté una campanya de comunicació directa en línia activa.

Programa de patrocini i mecenatge 

Des de la inauguració, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma té 

un programa de patrocini i mecenatge adreçat 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 compri-

mís amb una societat en què la cultura és un dels principals pilars. Si es forma part 

del programa de patrocini i mecenatge d’Es Baluard, l’entitat queda lligada per un 

temps determinat al museu, a més rep un tracte privilegiat i unes contraprestacions 

de caràcter sociocultural i honorífic en funció de la categoria a què pertanyi. L’any 

2009 hi han col·laborat les empreses següents:  

Material gràfic «Llunàtics a Es Baluard»

Nit 10 TV3

Presentació revista In&chic
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16/05/09 Diari de Balears

08/07/09 Diari de Balears

08/07/09 www.nouciutat.es

08/07/09 Última Hora 08/07/09 Última Hora
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Comunicació
L’Àrea de comunicació té com a objectiu la difusió informativa del museu. 

Amb aquesta finalitat, les seves línies d’actuació es divideixen en:

- Cobertura mediàtica del museu i cerca d’una major presència

- Tasques de documentació i d’arxiu de la mediateca i l’hemeroteca

- Reforç i ampliació de les eines de comunicació virtual

- Cobertura dels esdeveniments propis del museu

Cobertura mediàtica del museu i cerca d’una major presència

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

ment els mitjans sobre les novetats que genera el museu. En 

aquest sentit l’àrea manté una relació directa amb periodistes 

locals, nacionals i internacionals, a fi d’aconseguir la major 

difusió de les activitats del museu i que s’hi publiqui el ma-

jor nombre de notícies. Una tasca constant és la d’actualitzar i 

ampliar la base de dades de mitjans de comunicació d’interès. 

Altres tasques de l’àrea són elaborar comunicats, desenvolupar 

dossiers de premsa de les exposicions, realitzar fotografies i ví-

deos que documentin l’activitat del museu, organitzar i convo-

car rodes de premsa, gestionar enregistraments i entrevistes per 

als mitjans de comunicació, mantenir la correspondència amb 

els periodistes i proporcionar-los material de documentació, 

així com dur a terme enviaments massius de correu electrònic 

amb informacions sobre l’activitat del museu. La relació direc-

ta amb els professionals de l’àmbit de la comunicació passa 

també per atendre’ls per Internet, telefònicament i/o personal, 

durant les seves possibles visites al centre, així com facilitar-los 

el material de suport per elaborar la informació. 

Tasques de documentació i d’arxiu de la mediateca i l’hemeroteca

La recopilació d’informació té per objecte documentar la 

projecció pública que el museu té als mitjans. Es procura 

ampliar i mantenir l’hemeroteca i la mediateca. Cal destacar 

la tasca diària de clipping, una rigorosa revisió de la prem-

sa diària, l’arxiu posterior de la qual permet la consulta de 

notícies d’interès relacionades amb les exposicions i altres 

activitats del museu. A més, l’Àrea de comunicació ha gestio-

nat l’elaboració d’un vídeo commemoratiu del 5è aniversari 

d’Es Baluard, que recull i narra amb imatges els moments i 

les activitats més importants d’aquests primers cinc anys de 

trajectòria. En aquest terreny, també s’han encarregat vídeos 

sobre la instal·lació «Garden of Eden #2», per facilitar-los als 

mitjans audiovisuals o per difondre directament pels diversos 

canals comunicatius d’Es Baluard a Internet. 

Reforç i ampliació de les eines de comunicació virtual

Des de l’Àrea de comunicació es du a terme el manteniment 

de continguts del lloc web amb la finalitat que estigui sempre 

actualitzat, amb les darreres notícies i les activitats del museu. 

Així mateix, l’àrea supervisa la promoció del web a través de 

tots els mitjans impresos que s’utilitzen, ja que és un portal im-

mediat i de vital importància per al museu. Durant l’any 2009, 

l’Àrea de comunicació d’Es Baluard ha fet feina en el disseny i 

els continguts del nou web, perquè aquest sigui publicable en 

2010. Tenint en compte que la nova eina de comunicació vir-

tual d’Es Baluard ha de complir les característiques d’un web 

2.0, aquesta no podia limitar-se a informar de les activitats del 

museu a través de la xarxa sinó, al seu torn, procurar el feed-

back amb els usuaris, amb la finalitat de conèixer les seves 

impressions sobre el que du a terme. I això s’ha aconseguit 

establint una estructura que procura una presència d’aquest en 

xarxes socials com Facebook, Tuenti, Youtube, Twitter o Flickr. 

Aquestes noves vies de comunicació són efectives tant per la 

seva immediatesa i interactivitat com perquè estimulen la fi-

delització del públic i la seva percepció que el museu és una 

institució modernitzada.

Cobertura dels esdeveniments propis del museu

L’Àrea de comunicació és la responsable de cobrir els actes que 

organitza el museu, tant els relatius a les activitats expositives 

com a les paral·leles, coordinades per les Àrees d’educació i 

acció cultural. En aquest sentit, es registren fotografies, arxius 

d’àudio i vídeos en alta definició dels esdeveniments del mu-

seu, i es faciliten amb agilitat a ràdios i televisions, principal-

ment de les Balears però també a mitjans de la península.

Roda de premsa «Robert Mapplethorpe»

Roda de premsa d’ArtFutura
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2009

 ACTIU Notes de la memòria 2009 2008

A) ACTIU NO CORRENT  26.197.513,52 25.735.776,89
I. Immobilitzat intangible 5  20.576.814,01 20.827.379,14

 1. Desenvolupament   

 2. Concessions  20.549.559,23 20.786.847,78

 3. Patents, llicències, marques i similars  23.686,99 35.079,97

 4. Fons de comerç   

 5. Aplicacions informàtiques  3.567,79 5.451,39

 6. Altre immobilitzat intangible   

II. Béns del Patrimoni Històric 6  5.273.153,03 4.547.980,62

 1. Béns immobles   

 2. Arxius   

 3. Biblioteques   

 4. Museus  5.273.153,03 4.547.980,62

 5. Béns mobles   

 6. Avançaments sobre béns del Patrimoni Històric   

III. Immobilitzat material 5  340.953,82 353.824,47

 1. Terrenys i construccions  105.120,89 108.577,90

 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material  235.832,93 245.246,57

 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 7  6.592,66 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 6.592,66

VII. Actius per impost diferit   

 ACTIU Notes de la memòria 2009 2008

B) ACTIU CORRENT  1.519.437,95 1.784.804,94
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda   

II. Existències 8 342.951,45 302.806,31

 1. Béns destinats a l’activitat  342.951,45 302.806,31

 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 7 367.250,50 250.100,00

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7  502.444,26 349.298,40

 1. Clients per vendes i prestacions de serveis  187.642,48 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  314.801,78 259.537,46

 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 7  2.806,24 600,63

 1. Instruments de patrimoni   

 2. Crèdits a empreses  1,24 600,63

 3. Valors representatius de deute   

 4. Derivats   

 5. Altres actius financers 11  2.805,00 

VII. Periodificacions a curt termini 7  17.865,28 24.826,58

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  286.120,22 857.173,02

 1. Tresoreria  286.120,22 857.173,02

 2. Altres actius líquids equivalents   

TOTAL ACTIU ( A + B )  27.716.951,47 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 2009

PATRIMONI NET I PASSIU Notes de la memòria 2009 2008

A) PATRIMONI NET  27.041.495,56 26.475.559,03
 A-1) Fons propis 7  2.117.517,85 1.898.775,01
I. Dotació fundacional / Fons social  1.530.280,12 1.530.280,12

 1. Dotació escripturada  1.530.280,12 1.530.280,12

 2. (Dotació no exigida)   

II. Reserves   

 1. Estatutàries   

 2. Altres reserves   

III. Excedents d’exercicis anteriors  368.494,89 14.255,44

 1. Romanent  368.494,89 14.255,44

 2. (Excedents negatius d’exercicis anteriors)   

IV. Altres aportacions de patrons   

V. Excedent de l’exercici 3  218.742,84 354.239,45

 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 10  24.923.977,71 24.576.784,02

B) PASSIU NO CORRENT  79.000,00 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 7  79.000,00 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  79.000,00 4.000,00

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

IV. Passius per impost diferit   

V. Periodificacions a llarg termini   

PATRIMONI NET I PASSIU Notes de la memòria 2009 2008

C) PASSIU CORRENT  596.455,91 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 7  596.430,91 1.041.022,80

 1. Proveïdors  438.639,98 466.552,70

 2. Proveïdors, empreses del grup i associades   

 3. Creditors diversos  115.507,22 525.468,41

 4. Personal (remuneracions pendients de pagament)   

 5. Pasius per impost corrient   

 6. Altres deutes amb les administracions públiques  42.283,71 48.025,50

 7. Avançament de clients   

VII. Periodificacions a curt termini 7  25,00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )  27.716.951,47 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 31/12/2009

   (Deure) Haver 

  Nota 2009 2008

A) OPERACIONS CONTINUADES   
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia  2.910.332,58 2.522.307,21

 a) Quotes d’usuaris i afiliats  14.100,28 4.659,29

 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors  2.896.232,30 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  227.139,96 260.650,80

 a) Vendes  227.139,96 260.650,80

 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 13  -56.226,05 -101.643,68

 a) Consum de mercaderies  -56.226,05 -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  136.891,71 154.340,39

 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent  136.891,71 154.340,39

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

8. Despeses de personal 13  -836.796,56 -824.680,50

 a) Sous, salaris i assimilats  -641.493,12 -645.932,75

 b) Càrregues socials  -195.303,44 -178.747,75

 c) Provisions   

9. Altres despeses d’explotació  -2.145.330,81 -1.651.823,62

 a) Serveis exteriors 13  -2.138.826,01 -1.651.510,63

 b) Tributs  -6.422,06 -14,45

 c) Pèrdues, deteriorament variació de provisions per operacions comercials   

 d) Altres despeses de gestió corrent  -82,74 -298,54

10. Amortització de l’immobilitzat 5  -415.235,91 -425.584,84

11. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 10  400.078,38 410.427,37

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 

    Nota 2009 2008

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  220.853,30 343.993,13

14. Ingressos financers  6.506,75 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  6.506,75 12.784,17

  b1) D’empreses del grup i associades   

  b2) De tercers  6.506,75 12.784,17

15. Despeses financeres  -8.337,14 -2.022,46

 a) Per deutes amb empreses del grup i associades   

 b) Per deutes amb tercers  -8.337,14 -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  -280,07 -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)  -2.110,46 10.246,32

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1 + A.2)  218.742,84 354.239,45

19. Impostos sobre beneficis 12  

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 19)  218.742,84 354.239,45

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

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.4 + 20)  218.742,84 354.239,45
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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 31/12/2009

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

A) 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 i anteriors.     

 II. Ajustos per errors 2007 i anteriors.     

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2008 1.530.280,12 12.066,34 2.189,10 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.  2.189,10 -2.189,10  

C) SALDO FINAL DE L’ANY 2008 1.530.280,12 14.255,44 354.239,45 24.576.784,02 26.475.559,03
 I. Ajustos per canvis de criteri 2008.     

 II. Ajustos per errors 2008.     

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2009 1.530.280,12 14.255,44 354.239,45 24.576.784,02 26.475.559,03
 I. Resultat del compte de pèrdues i guanys.   218.742,84  218.742,84

 II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net    347.193,69 347.193,69

 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.  354.239,45 -354.239,45  

E) SALDO FINAL DE L’ANY 2009 1.530.280,12 368.494,89 218.742,84 24.923.977,71 27.041.495,56



Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 2009

    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’òrgan de govern     

2. Consums d’explotació 177.600,00 56.226,05 -121.373,95  

3. Despeses de personal 940.000,00 836.796,56 -103.203,44  

4. Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 427.000,00 415.235,91 -11.764,09  

5. Altres despeses 1.932.845,00 2.145.330,81 212.485,81  

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

7. Despeses financeres i despeses assimilades 12.000,00 8.617,21 -3.382,79  

8. Despeses extraordinàries     

9. Impost sobre societats     

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 3.489.445,00 3.462.206,54 -27.238,46                    

OPERACIONS DE FONS     
1. Disminució de subvencions, donacions i llegats de capital i altres 412.000,00 400.078,38 -11.921,62  

2. Augment de l’immobilitzat: 963.500,00 1.172.451,29 208.951,29  

 a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes     

 b) Béns de Patrimoni Històric 850.000,00 725.172,41 -124.827,59  

 c) Immobilitzacions materials 43.500,00 33.065,56 -10.434,44  

 d) Immobilitzacions immaterials 70.000,00 414.213,32 344.213,32  

 e) Immobilitzacions financeres     

3. Augment d’existències  40.145,14 40.145,14  

4. Augment d’inversions financeres  2.205,61 2.205,61  

5. Augment de tresoreria     

6. Augment de capital de funcionament  707.901,95 707.901,95  

7. Disminució de provisions per a riscos i despeses     

8. Disminució de deutes     

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FONS 1.375.500,00 2.322.782,37 947.282,37  

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES 4.864.945,00 5.784.988,91 920.043,91  
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS. EXERCICI 2009

    INGRESSOS PRESSUPOSTARIS   

 EPÍGRAFS PRESSUPOST REALITZACIÓ DESVIACIONS  

OPERACIONS DE FUNCIONAMENT     
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia: 2.536.750,00 2.910.332,58 373.582,58  

 a) Quotes d’usuaris i afiliats 10.000,00 14.100,28 4.100,28  

 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 2.526.750,00 2.896.232,30 369.482,30  

 c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat     

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat 342.720,00 227.139,96 -115.580,04  

3. Altres ingressos 201.475,00 136.891,71 -64.583,29  

4. Ingressos financers  6.506,75 6.506,75  

5. Ingressos extraordinaris 412.000,00 400.078,38 -11.921,62  

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FUNCIONAMENT 3.492.945,00 3.680.949,38 188.004,38       

OPERACIONS DE FONS     
1. Aportacions de fundadors i associats     

2. Augment de subvencions, donacions i llegats de capital i altres 945.000,00 747.272,07 -197.727,93  

3. Disminució de l’immobilitzat 427.000,00 710.714,66 283.714,66  

 a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes     

 b) Béns de Patrimoni Històric     

 c) Immobilitzacions materials 48.000,00 45.936,21 -2.063,79  

 d) Immobilitzacions immaterials 379.000,00 664.778,45 285.778,45  

 e) Immobilitzacions financeres     

4. Disminució d’existències     

5. Disminució d’inversions financeres     

6. Disminució de tresoreria  571.052,80 571.052,80  

7. Disminució de capital de funcionament     

8. Augment de provissions per a riscos i despeses     

9. Augment de deutes  75.000,00 75.000,00       

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FONS 1.372.000,00 2.104.039,53 732.039,53     

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS 4.864.945,00 5.784.988,91 920.043,91          
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES. EXERCICI 2009

 DESPESES PRESSUPOSTÀRIES    

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total despeses pressupostàries 
   
PROGRAMES PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ 
Activitat Ordinària 2.509.300,00 2.617.419,21 519.500,00 1.562.689,96 3.028.800,00 4.180.109,17 

Col·lecció Permanent 105.000,00 64.225,09 856.000,00 760.092,41 961.000,00 824.317,50 

Exposicions 730.845,00 664.114,60   730.845,00 664.114,60 

Conferències 33.800,00 18.493,35   33.800,00 18.493,35 

Tallers 40.600,00 23.316,38   40.600,00 23.316,38 

Altres Programes 57.900,00 66.020,70   57.900,00 66.020,70 

TOTAL ACTIVITATS 3.477.445,00 3.453.589,33 1.375.500,00 2.322.782,37 4.852.945,00 5.776.371,70 
Operacions Financeres 12.000,00 8.617,21   12.000,00 8.617,21 

TOTAL ALTRES ACTIVITATS 12.000,00 8.617,21   12.000,00 8.617,21 
TOTAL GENERAL 3.489.445,00 3.462.206,54 1.375.500,00 2.322.782,37 4.864.945,00 5.784.988,91 

 INGRESSOS PRESSUPOSTARIS    

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total ingressos pressupostaris  
    
PROGRAMES PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ PPT. REALITZACIÓ 
Activitats 3.492.945,00 3.674.442,63 1.372.000,00 2.104.039,53 4.864.945,00 5.778.482,16 

TOTAL ACTIVITATS 3.492.945,00 3.674.442,63 1.372.000,00 2.104.039,53 4.864.945,00 5.778.482,16 
Operacions Financeres  6.506,75    6.506,75 

TOTAL ALTRES ACTIVITATS  6.506,75    6.506,75 

TOTAL GENERAL 3.492.945,00 3.680.949,38 1.372.000,00 2.104.039,53 4.864.945,00 5.784.988,91 
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Memòria exercici 2009
   

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) La 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 posseixi.

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, haguent-se aplicat les 

disposicions legals vigents en matèria comptable amb l’objecte de mostrar la imat-

ge 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 especifics per a microempreses.

Si bé l’entitat no està obligada a elaborar comptes anuals normals, a efectes de 

facilitar-ne la comprensió es presenten el balanç i el compte de resultats detallats.
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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.

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:
a) L’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l’estat de canvis en 

el patrimoni net són idèntiques a les de l’exercici anterior.

b) Inexistència de causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de 

l’exercici amb els del precedent.

c) Els imports de l’exercici precedent no han sofert variació. 

 

5. Elements recollits en diverses partides
Durant l’exercici s’ha adquirit obra d’art amb ajornament de pagament i els saldos a 

final d’any es veuen reflectits en els següents epígrafs, d’acord amb el seu venciment:

- Passiu no corrent - Deutes a llarg termini: Altres passius financers = 75.000,00 €. 

- Passiu corrent - Creditors comercials i altres comptes a pagar: Creditors diversos: = 

75.000,00 €.

6. Canvis en criteris comptables
Inexistència de canvis en els criteris comptables.

7. Correcció d’errors
Inexistència de correcció d’errors.
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Nota 3. Excedent de l’exercici
La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2009 és la següent: 

 

Base de repartiment  
Excedent de l’exercici  218.742,84

Romanent  368.494,89

Reserves voluntàries  

Reserves  

   TOTAL 587.237,73

Distribució  
A dotació fundacional / fons social 

A Romanent  

A reserves especials  

A reserves voluntàries  587.237,73

A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 

A excedents negatius d’exercicis anteriors 

   TOTAL 587.237,73

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 2009, 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’adqui-

sició. Les eventuals adquisicions a títol gratuït, s’activen al seu valor de taxació o valor 

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

o venal ponderat, d’acord amb les normes establertes per l’Impost sobre Transmissi-

ons Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l’Impost sobre Successions 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.

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

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

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

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

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.
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  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.

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

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

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 mèto-

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

moment 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 instruments financers registrats per l’Entitat al tancament de l’exercici correspo-

nen en tots els casos a partides valorades a cost amortitzat.

Actius financers.
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es porta a terme la seva 

adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent, en general, els costos 

de l’operació. Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com:

-Préstecs i comptes a cobrar: Corresponen a crèdits (comercials o no comercials) 

originats per l’Entitat a canvi de subministrar béns o serveis directament i els 

cobraments dels quals són de quantia determinada o determinable i que no es 

negocien a un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reco-

neixent en el compte de resultats els interessos reportats en funció del seu tipus 

d’interés efectiu. Els crèdits formalitzats en moneda estrangera es converteixen 

en euros al tipus de canvi de tancament. Les corresponents pèrdues per deterio-

rament es doten en funció del risc que presenten les possibles insolvències amb 

respecte al seu cobrament.

-Fiances entregades: En aquesta partida s’hi inclouen les fiances entregades per 

arrendaments operatius o per prestació de serveis. La diferència entre el seu valor 

raonable i l’import del desemborsament es considera com un pagament bestret 

per l’arrendament o servei.

-Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades: Aques-

tes inversions es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la 

contraprestació entregada més els costos de transacció que li siguin directament 

atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost menys l’import acumulat de les 

correccions valoratives per deteriorament.

-Actius financers disponibles per a la venda: En aquesta categoria s’hi inclouen els 

valors representatius de deute i d’instruments de patrimoni d’altres empreses. Es 

valoren inicialment pel seu valor raonable, incloent-s’hi en la valoració l’import 

dels drets preferents de subscripció i similars que s’hagin adquirit. Amb posterio-

ritat es valoren pel seu valor raonable sense deduir els costos de la transacció en 

els que s’hagi d’incórrer per a la venda. Els canvis que es produeixin en el valor 

raonable es registren directament en el patrimoni net fins que l’actiu financer 

causi baixa en el balanç o es produeixi un deteriorament l’import del qual es 

registrarà en el compte de pèrdues i guanys.

Correccions valoratives per deteriorament.
Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries 

per l’existència d’evidència objectiva de que el valor en llibres d’una inversió no 

es recuperable.

L’import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu fi-

nancer i l’import recuperable. S’entén per import recuperable com el major import 

entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxes 

d’efectiu futurs derivats de la inversió.
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Les correccións valoratives per deteriorament, i si procedeix, la seva reversió s’han 

registrats com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i 

guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l’actiu financer.

En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva 

que el valor d’un crèdit (o d’un grup de crèdits amb similars característiques de 

risc valorats col·lectivament) s’han deteriorat com a conseqüència d’un, o més, 

esdeveniments que han ocorregut després dels seu reconeixement inicial i que han 

ocasionat una reducció o un retard en els fluxes d’efectiu que s’havien estimat rebre 

en el futur i que pot ser motivat per insolvència del deutor.

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor 

actual dels fluxes d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran, descomptant-los 

al tipus efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.

Passius financers. 
Es classifiquen com:

-Deutes i comptes a pagar: Corresponen a dèbits (comercials o no comercials) origi-

nats per l’Entitat a canvi d’adquirir béns o serveis directament, els pagaments dels 

quals són de quantia determinada o determinable i que no es negocien en un mer-

cat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte 

de resultats els interessos reportats en funció del seu tipus d’interés efectiu.

-Els dèbits formalitzats en moneda estrangera es converteixen a euros al tipus de 

canvi de tancament.

-Els dèbits comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu nominal.

-Fiances rebudes: En aquesta partida s’hi inclouen les fiances rebudes per arrenda-

ments operatius o per prestació de serveis. La diferència entre el seu valor raonable 

i l’import del desemborsament es considera com un cobrament bestret per l’arren-

dament o prestació de servei.

Criteris emprats per a la baixa d’actius i passius financers.
L’Entitat aplica els principis prevists en el Pla General de Comptabilitat per a donar de 

baixa els actius i passius financers.

Un actiu financer es dóna de baixa quan, atenent a la realitat econòmica d’una ope-

ració, es produeix una transferència significativa dels riscos i beneficis inherents a la 

propietat de l’actiu. En els casos en que un actiu es dóna de baixa, la diferència entre 

la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor compta-

ble de l’actiu, es reconeix al compte de pèrdues i guanys.

Els passius financers es donen de baixa quan les obligacions que els generaren s’ex-

tingeixen.

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.
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9) Transaccions en moneda estrangera:
Immobilitzat material i intangible. 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 tracte 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 concedèixen.

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:

Costos 2009 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Immobilitzat intangible 22.660.288,14 414.213,32 295.478,75 22.779.022,71

  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 4.116.405,27 412.750,82 295.478,75 4.233.677,34

  Altre immobilitzat intangible 100.434,90 1.462,50 0,00 101.897,40

Immobilitzat material 556.426,49 33.065,56 0,00 589.492,05

  Terrenys i construccions 115.233,56 0,00 0,00 115.233,56

  Altre immobilitzat material 441.192,93 33.065,56 0,00 474.258,49

TOTALS 23.216.714,63 447.278,88 295.478,75 23.368.514,76
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Costos 2008 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  

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

volucions d’obres tornades, un cop exhaurit el termini per al qual varen ésser ce-

dides a la Fundació.

    Amortització      
Acumulada 2009 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final  
Immobilitzat intangible 1.832.909,00 369.299,70 0,00 2.202.208,70  

  Dret ús Baluard de Sant Pere 75.787,65 15.157,53 0,00 90.945,18  

  Dret ús museu Es Baluard 1.697.217,81 339.403,09 0,00 2.036.620,90  

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

  Altre immobilitzat intangible 59.903,54 14.739,08 0,00 74.642,62  

Immobilitzacions materials 202.602,02 45.936,21 0,00 248.538,23  

  Terrenys i construccions 6.655,66 3.457,01 0,00 10.112,67  

  Altre immobilitzat material 195.946,36 42.479,20 0,00 238.425,56  

TOTALS 2.035.511,02 415.235,91 0,00 2.450.746,93    

    Amortització      
Acumulada 2008 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final  
Immobilitzat intangible 1.455.881,48 377.027,52 0,00 1.832.909,00  

  Dret ús Baluard de Sant Pere 60.630,12 15.157,53 0,00 75.787,65  

  Dret ús museu Es Baluard 1.351.085,48 346.132,33 0,00 1.697.217,81  

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

  Altre immobilitzat intangible 44.165,88 15.737,66 0,00 59.903,54  

Immobilitzacions materials 154.044,70 48.557,32 0,00 202.602,02  

  Terrenys i construccions 4.211,63 2.444,03 0,00 6.655,66  

  Altre immobilitzat material 149.833,07 46.113,29 0,00 195.946,36  

TOTALS 1.609.926,18 425.584,84 0,00 2.035.511,02    

Les obres d’art cedides temporalment es troben assegurades en tots els casos.
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Nota 6. Béns del patrimoni històric
El detall de les obres del Museu, propietat de la Fundació és el següent:

Costos 2009 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Museu 4.547.980,62 725.172,41 0,00 5.273.153,03

Costos 2008 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Museu 4.184.473,36 363.507,26 0,00 4.547.980,62

Aquests béns no s’amortitzen.

 

Nota 7. Instruments financers
1. Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera 

i els resultats de l’empresa.

a) Categories d’actius financers i passius financers. El valor en llibres de cada una 

de les categories d’actius financers i passius financers senyalats a la norma de re-

gistre i valoració sisena, d’acord amb la següent estructura.

   a1) Actius financers, excepte inversions en el patrimoni d’empreses del grup, 

multigrup i associades.

Veure Annex 3.

Inexistència de correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit.

   a2) Passius financers.

Veure Annex 3.

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 31/12/09 no 

estaven utilitzades.

b) Classificació per venciments

Les classificacions per venciment dels passius financers de l’Entitat es detallen al 

següent quadre:

Exercici 2009 Import venciment
Deutes a llarg termini

 75.000,00 1 any

Altres passius financers 4.000,00 + 5 anys

Creditors comercials i altres comptes a pagar  

Proveïdors 438.639,98 1 any

Altres creditors 157.790,93 1 any

Peridificacions a curt termini 25,00 1 any
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Exercici 2008 Import venciment
Deutes a llarg termini   

Altres passius financers 4.000,00 + 5 anys  

Creditors comercials i altres comptes a pagar    

Proveïdors 466.552,70 1 any  

Altres creditors 574.470,10 1 any  

Peridificacions a curt termini 0,00 1 any  

2. Fons Propis
Inexistència de desemborsaments pendents del Fons Social.

No existeixen restriccions específiques per a la disponibilitat de les Reserves.

Veure moviments de Fons Propis a l’Estat de Canvis del Patrimoni Net.

Nota 8. 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.

Nota 9. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia
El desglossament de la partida D.III de l’actiu del balanç durant l’exercici és:

Exercici 2009 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final     
Sector Públic 249.500,00 3.291.000,00 3.173.249,50 367.250,50 

Sector Privat 600,00 32.600,00 33.200,00 0,00   

 250.100,00 3.323.600,00 3.206.449,50 367.250,50    

Exercici 2008 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final  
Sector Públic 0,00 3.291.500,00 3.042.000,00 249.500,00 

Sector Privat 0,00 32.700,00 32.100,00 600,00    

 0,00 3.324.200,00 3.074.100,00 250.100,00     



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.

Exercici 2009 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final     
Sector Públic 20.964.690,87 630.000,00 400.078,38 21.194.612,49 

Sector Privat 3.612.093,15 412.750,82 295.478,75 3.729.365,22   

TOTALS 24.576.784,02 1.042.750,82 695.557,13 24.923.977,71    

Exercici 2008 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 

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

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

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.

   

 Ingressos Ingressos
Entitats exercici 2009 exercici 2008

Sector Públic (Traspas subvencions a resultats) 400.078,38 410.427,37

Total 400.078,38 410.427,37

Nota 11. Operacions amb parts vinculades
Durant l’exercici s’ha efectuat un pagament per compte del Consorci Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma. El saldo a pendent 31/12/2009 és 2.805,00 €.

Nota 12. Situació fiscal
La Fundació comunicà en temps i forma a l’Administració Tributària l’opció per 

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

haguent renunciat al mateix.

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

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

l’article 3 de la Llei 49/2002, que es donen per a l’any 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 218.742,84

Diferències permanents 218.742,84

Diferències temporals 0,00

Base imposable 0,00

Quota íntegra 0,00

Deduccions fiscals aplicades 0,00

Quota líquida 0,00

Retencions i pagaments a compte 0,00

Hisenda Pública deutora/creditora per Impost sobre societats 0,00

Nota 13. Ingressos i despeses
- Despeses d’administració del patrimoni (Col·lecció permanent): 
  Ex. 2009 Ex. 2008
 Serveis exteriors: 64.225,09 36.007,38

  64.225,09 36.007,38

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

- Desglossament de la partida Aprovisionaments:
  Ex. 2009 Ex. 2008
 Compres 96.371,19 139.857,38

 Variació d’existències -40.145,14 -38.213,70 

  56.226,05 101.643,68

- Desglossament de la partida Càrregues socials: 
  Ex. 2009 Ex. 2008
 Seguretat social a càrrec de l’empresa 195.303,44 178.747,75

- Desglossament de la partida Variació de les provisions de l’activitat:
Inexistència variacions de les provisions de l’activitat.

- 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.  

Exercici 2009 Ingressos Despeses Resultat
Tenda 105.157,63 94.728,50 10.429,13

Conferències i  seminaris 5.450,00 18.493,35 -13.043,35

   

Exercici 2008 Ingressos Despeses Resultat
Tenda 91.590,75 89.241,60 2.349,15

Conferències i  seminaris 1.020,00 1.695,90 -675,90
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- Nombre mitjà de treballadors:   

 Exercici 2009 Exercici 2008 
Categoria Dones Homes Dones Homes         
Direcció 1 0 2 0             

Administració 0 3 0 3              

Altres serveis 16 6 14 6               

Total 17 9 16 9                   

 

L’import dels honoraris corresponents a l’auditoria de l’exercici 2009 han suposat  

9.850,00 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:

  Ex. 2009 Ex. 2008
 Existències 342.951,45 302.806,31

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 finali-

tat lucrativa és la relacionada a la Nota 14.

El destí de rendes i ingressos a la realització de les finalitats fundacionals és l’indi-

cat als Annexos 1a, 1b i 1c, els quals formen part integrant d’aquesta nota.

Nota 16. Altra informació
- Canvis dels components del patronat:   

Els membres que composen el Patronat a 31/12/09 són:   

en representació del Govern de les Illes Balears:  

M. Hble. Sr. Francesc Antich Oliver   

Hble. Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà   

Hble. Sr. Miquel Ferrer Vivern  

en representació del Consell de Mallorca: 

M. Hble. Sra. Francina Armengol Socías   

Hble. Sr. Joan Font Massot  

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 2009, la Fundació ha registrat 67.081,98 euros en concepte de sous i sa-

laris i 12.600,00 euros en concepte de serveis exteriors corresponents als membres 

de l’òrgan de govern.   

  

    

Nota 17. Informació medi ambiental
El balanç no inclou valor net significatiu en actius relacionats amb la protecció i 

millora del medi ambient. 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 medi ambientals.

Nota 18. Quadre de finançament
Veure Annex 2 que forma part integrant d’aquesta nota.

La conciliació entre els recursos procedents/aplicats de les operacions i el resultat 

comptable de l’exercici és:

  Exercici 2009 Exercici 2008 
Excedent de l’exercici  218.742,84 354.239,45 

Dotacions per Amortitzacions  415.235,91 425.584,84 

Subvencions de capital traspassades a resultats -400.078,38 -410.427,37 

Recursos procedents de les operacions  233.900,37 369.396,92 

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 
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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 2009, 

325.239 visitants. En relació a la conservació i difusió de la col·lecció, durant l’any 

2009 s´han adquirit un total de 40 obres d’art. El nombre de préstecs de la col·lecció 

ha estat d’una obra de Joaquim Mir al Barcelona Caixa Forum i al Museo de Bellas 

Artes de Bilbao.

El nombre d’exposicions temporals dutes a terme l’any 2009 han estat 8.

El nombre de visitants a la pàgina web ha estat de 130.576.

S’han editat al llarg de 2009 un total de 8 publicacions pròpies.

El nombre de participants en les activitats culturals i pedagògiques dutes a terme 

ha estat, aproximadament, de 11.972 persones.

Del quadre corresponent a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2009 es despre-

nen els següents comentaris:

Les desviacions de les despeses per operacions de funcionament han estat única-

ment del -0,78%, pel que fa als ingressos per operacions de funcionament, han estat 

un 5,38% superiors al prevists.

Les desviacions de despeses i d’ingressos per operacions de fons venen motivades 

per una reclassificació dels epígrafs de circulant, disminució de tresoreria compen-

sada per la disminució de creditors i l’augment de deutors.
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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) 169.050,00  

Contractes de patrocini publicitari ( Llei 34/1998) 66.182,30  

1r. b) associats, col·laboradors o benefactors 2.675.100,28  

1r. c) subvencions per finançar activitats exemptes 400.078,38 400.078,38 

2n. procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari:   

Dividends i participacions en beneficis de societats   

Interessos 6.506,75  

Cànons i lloguers 135.010,90  

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 116.532,33 2.948.906,31 

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 5.450,00 18.493,35 

9è. elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, fullets, material audiovisual i material multimèdia 46.998,08 42.336,99     

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) 58.159,55 52.391,51   

12è. escassa rellevància (<= 20.000 €) 1.880,81     

Criteris utilitzats per determinar la distribució de les despeses entre les diferents rendes obtingudes per l’entitat:
Aplicació directe de les despeses a les activitats mercantils i de les subvencions per finançar activitats, finalment la resta 

s’assignen a l’activitat fundacional.
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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 347.193,69   

20. Immobilitzacions intangibles   118.734,57 

21. Immobilitzacions materials   33.065,56 

27. Museu   725.172,41 

24. Inversions financeres a llarg termini en parts vinculades    

25. Altres inversions financeres a llarg termini    

26. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini    

60. Compres  200.162,43  

61. Variació d’existències  -143.936,38  

62. Serveis exteriors  2.138.826,01  

63. Tributs  6.422,06  

64. Despeses de personal  836.796,56  

65. Ajudes monetàries de l’entitat i altres despeses de gestió  82,74  

66. Despeses financeres  8.617,21  

67. Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses excepcionals    

68. Dotacions per a amortitzacions  415.235,91  

69. Pèrdues per deteriorament i altres dotacions    

70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc. 227.139,96   

71. Variació d’existències    

72. Ingressos propis de l’entitat 2.910.332,58   

73. Treballs realitzats per a l’entitat    

74. Subvencions donacions i llegats 400.078,38   

75. Altres ingressos de gestió 136.891,71   

76. Ingressos financers 6.506,75   

77. Beneficis procedents d’actius no corrents i ingressos excepcionals    

79. Excessos i aplicacions de provissions i de pèrdues per deteriorament      

 Totals 4.028.143,07 3.462.206,54 876.972,54  

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 2009, totes les rendes i ingressos obtinguts s’han destinat a la finalitat educa-

tiva 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 137.050,00

Caja de Ahorros del Mediterráneo G03046562 17.000,00

Fundació Sa Nostra G57100141 15.000,00

  

  169.050,00

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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Exercici

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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

3.680.949,38

Recursos mínims 
a destinar en 
l’exercici (artº. 27 
Llei 50/2002). (ve 
de l’Annex 1a)

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

2.352.356,96

2.576.664,57

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

3.046.970,63

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

400.078,38

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

3.447.049,01

% Recursos 

destinats 

s/ Base de 

l’article 27

106,87%

91,09%

99,38%

99,44%

89,01%

93,65%

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

3.046.970,63

16.855.279,56

TOTAL DESPESES 

NO DEDUÏBLES

3.950.838,23

3.005.930,94

2.845.984,04

3.160.320,30

3.006.270,49

3.462.206,54

19.431.550,54

Exercici

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 1a

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 1b

Resultat 
Comptable

-268.089,77

277.535,92

2.620,19

2.189,10

354.239,45

218.742,84

587.237,73

Dotacions a l’amortització i 

a les provisions  (immobilitzat)

486.085,23

411.231,47

418.104,47

420.029,06

425.584,84

415.235,91

2.576.270,98

Ajusts (+) del resultat comptable 

259.459,17

61.481,18

45.619,61

42.099,78

36.007,38

64.225,09

259.459,17

61.481,18

45.619,61

42.099,78

36.007,38

64.225,09

-477.090,52

-595.212,19

-524.101,24

-590.402,10

-636.094,61

-671.964,79

Exercici

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  Annex 1c

 Despeses d’administració                                                            

5% dels fons 

propis

63.109,52

76.986,31

77.117,32

77.226,78

94.938,75

105.875,89

20 % dels 

ingressos 

obtinguts

736.549,69

656.693,37

569.720,85

632.501,88

672.101,99

736.189,88

Despeses comuns 
assignades a 
l’administració 
del patrimoni

Despeses 
rescabalables 
als patrons

Total despeses 
admó. meritades 
en l’exercici

Supera (+). No 
supera (-) el límit 
màxim elegit

Límits alternatius
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 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

5.327.018,47

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

2009

2.576.664,57

Total 
recursos fets 
efectius 

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

2.352.356,96

2.576.664,57

% (artº 
27 Llei 
50/2002)

70,00%

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

3.680.949,38

20.018.788,27

Import

2.577.923,92

2.298.426,80

1.994.022,96

2.213.756,58

2.352.356,96

2.576.664,57

14.013.151,79

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%

70,00%
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APLICACIONS Exercici 2009 Exercici 2008 
1. Recursos aplicats en les operacions   

2. Despeses d’establiment i formalització de deutes   

3. Adquisicions d’immobilitzat 1.172.451,29 494.890,11 

 a) Immobilitzacions intangibles 414.213,32 34.716,10 

 b) Béns del Patrimoni Històric 725.172,41 363.507,26 

 c) Immobilitzacions materials 33.065,56 96.116,75 

 d) Immobilitzacions financeres  550,00 

  d1) Entitats del grup   

  d2) Entitats associades   

  d3) Altres inversions financeres  550,00 

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                                             

6. Provisions per a riscos i despeses                                          

  Total aplicacions 1.172.451,29 639.370,11                                                  

Excés d’origens sobre aplicacions (augment del capital circulant) 179.199,90 691.245,81           

   Exercici 2009 Exercici 2009             

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT Augments Disminucions           
1. Fundadors i altres per desembossaments exigits   

2. Existències 40.145,14  

3. Deutors  270.296,36  

4. Creditors 444.591,89  

5. Inversions financeres temporals 2.205,61  

6. Tresoreria  571.052,80 

7. Ajustaments per periodització  6.986,30 

  Total 757.239,00 578.039,10            

  Variació del capital circulant 179.199,9                    
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ORÍGENS Exercici 2009 Exercici 2008 
1. Recursos procedents de les operacions 233.900,37 369.396,92 

2. Aportacions   

3. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres 747.272,07 902.843,22 

4. Deutes a llarg termini 75.000,00 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 75.000,00 4.000,00 

5. Alienació d’immobilitzat 295.478,75 54.375,78 

 a) Immobilitzacions immaterials 295.478,75 54.375,78 

 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 1.351.651,19 1.330.615,92                       

Excés d’aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)   

   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                     



ACTIUS FINANCERS

 CLASSES CLASSES 
 Instruments financers a curt termini Instruments financers a curt termini TOTAL 
 Instruments de patrimoni  Valors representatius de deute Crèdits, Derivats, Altres Instruments de patrimoni  Valors representatius de deute Crèdits, Derivats, Altres 

CATEGORIES  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Actius financers mantinguts per a negociar               
Actius financers a cost amortitzat     6.592,66 6.592,66     890.366,28 624.825,61 896.958,94 631.418,27 
Actius financers a cost                
TOTAL      6.592,66 6.592,66     890.366,28 624.825,61 896.958,94 631.418,27 

PASSIUS FINANCERS

 CLASSES CLASSES 
 Instruments financers a curt termini Instruments financers a curt termini TOTAL 
 Deutes amb entitats de crèdit  Obligacions i altres valors negociables Derivats, Altres Deutes amb entitats de crèdit  Obligacions i altres valors negociables Derivats, Altres 

CATEGORIES  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Passius financers a cost amortitzat     79.000,00 4.000,00     596.455,91 1.041.022,80 675.455,91 1.045.022,80 
Passius financers mantinguts per negociar               
TOTAL      79.000,00 4.000,00     596.455,91 1.041.022,80 675.455,91 1.045.022,80 
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INVENTARI IMMOBILITZAT 2009

 Valor    valor  valor net  
 Comptable altes baixes amortització comptable comptable 
 31/12/2008 2009 2009 2009 31/12/2009 31/12/2009
Cessions administratives 22.559.853,24 412.750,82 295.478,75 354.560,62 22.677.125,31 20.549.559,23 
Cessions administratives  1.494.280,12   15.157,53 1.494.280,12 1.403.334,94 

Cessions consorci 16.949.167,85   339.403,09 16.949.167,85 14.912.546,95 

Cessions obra tercers 4.116.405,27 412.750,82 295.478,75  4.233.677,34 4.233.677,34 

Propietat industrial 80.764,38   11.392,98 80.764,38 23.686,99 
Propietat industrial 21.104,89   251,75 21.104,89 5.999,99 

Disseny pàgina web 38.765,00   7.586,25 38.765,00 21.048,78 

Disseny general del museu 20.894,49   3.554,98 20.894,49 -3.361,78 

Aplicacions informàtiques 19.670,52 1.462,50  3.346,10 21.133,02 3.567,79 
Construccions 115.233,56   3.457,01 115.233,56 105.120,89 
Altres instal·lacions 43.977,95   4.397,80 43.977,95 24.447,69 
Mobiliari 324.210,17 24.557,68  33.807,98 348.767,85 191.990,71 
Mobiliari 75.223,45   7.522,35 75.223,45 35.410,76 

Mobiliari artístic 143.964,96 6.237,14  14.843,06 150.202,10 78.247,86 

Mobiliari oficines / reposicions museu 51.173,92 16.439,35  5.948,47 67.613,27 48.032,69 

Mobiliari taller didàctica 12.981,36 1.881,19  1.407,45 14.862,55 12.423,49 

Mobiliari e. Històrica 40.866,48   4.086,65 40.866,48 17.875,91 

Equip per a procesos d’informació 62.500,81 8.507,88  3.223,02 71.008,69 11.869,97 
Equip per a procesos d’informació 62.500,81 8.507,88  3.223,02 71.008,69 11.869,97 

Altre immobilitzat material 10.504,00   1.050,40 10.504,00 7.524,56 
Fons fotogràfic 10.504,00   1.050,40 10.504,00 7.524,56 

Museus 4.547.980,62 725.172,41   5.273.153,03 5.273.153,03 

Museus  3.790.137,47 725.172,41   4.515.309,88 4.515.309,88 

Museus / donacions 757.843,15    757.843,15 757.843,15 

Dipòsits constituits a llarg termini 6.592,66    6.592,66 6.592,66 
 27.771.287,91 1.172.451,29 295.478,75 415.235,91 28.648.260,45 26.197.513,52
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