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Moltes i molt profitoses han estat les iniciatives 
que, al llarg de 2010, ha duit a terme Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 
com podreu comprovar a la memòria d’activitats 
i econòmica que teniu davant vostre. Sense deixar 
de banda cap de les activitats realitzades ni voler 
crear un greuge comparatiu, el 2010 d’Es Baluard 
s’ha de destacar per la tasca àrdua i rigorosa que 
tot l’equip del museu, encapçalat per qui subscriu 
aquest text, hem realitzat per a desenvolupar el 
Pla museològic d’aquesta institució. No es comen-
çava de zero perquè Es Baluard comptava amb un 
pla museològic realitzat abans de la inauguració 
del museu i, sobretot, es comptava amb l’experi-
ència dels anys de feina que hom du darrere. Ara 
bé, transcorreguts sis anys des que s’inaugurà, 
aquell pla requeria d’una revisió profunda i de 
l’actualització necessària per a poder afrontar 
un projecte de futur amb les màximes garanties. 
S’havia d’adequar a la realitat actual del museu i, 
a més, era necessària una concreció que no s’ofe-
ria en aquell pla realitzat quan encara no s’havia 
posat en funcionament el museu. 

Així, des de començaments de 2009, però sobre-
tot i amb més intensitat al llarg de 2010, es va 
treballar el Pla museològic d’Es Baluard com a 
eina imprescindible per a la definició del museu, 
dels seus objectius i de les línies mestres d’ac-
tuació, per a deixar constància de les formes i 
les vies de feina, per a afavorir la planificació del 
treball que s’ha de desenvolupar al si d’aquesta 
institució museística, a més de ser el pas previ 
a l’elaboració del Pla estratègic per als anys vi-
nents. Després de sotmetre’l a discussió per part 
dels òrgans de govern de la Fundació Es Balu-
ard (Patronat i Comissió Executiva), i després 
d’oferir-lo a diverses associacions professionals 
perquè hi poguessin fer suggeriments, el Pla 
museològic d’Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, en el moment d’escriure 
la introducció d’aquesta memòria, està ja apro-
vat (abril de 2011). Es dóna, així, per complert un 
dels grans objectius que s’havia fixat aquesta di-
recció per a aquests anys, però també un dels ob-
jectius del Patronat de la Fundació en seguiment 
de les bones pràctiques a museus i centres d’art. 

L’elaboració del Pla museològic és una tasca de 
portes cap endins, d’aquestes que els usuaris 
d’un museu no perceben a primera vista, però a 
la vegada és l’instrument essencial perquè tota 
l’oferta del centre museístic es revesteixi de cri-
teri, de mètode i de continuïtat, de capacitat per 
a generar interès en el públic i de capacitat tam-
bé per a donar compliment als principals objec-
tius del museu. 

Així i tot, el Pla museològic no és l’única tasca in-
terna que ha desenvolupat Es Baluard en aquest 
any de 2010. Hi havia una sèrie de mancances que 
el museu arrossegava i per a les quals era neces-
sari l’estudi de possibles solucions. Em refereixo, 
per exemple, a l’adquisició i la implantació d’un 
programa informàtic de registre de la col·lecció, 
imprescindible per a la gestió òptima de les obres 
que custodia el museu –obres adquirides, donaci-
ons i dipòsits–, per a començar a principis de 2011 
l’abocament de les obres i les dades. Em refereixo 
també a l’estudi de viabilitat per a l’ampliació de 
l’espai de magatzems, un projecte de lloguer i op-
ció de compra d’uns magatzems externs que, en 
el moment de redactar aquesta memòria, es troba 
pendent d’aprovació. I em refereixo, entre d’al-
tres, a l’elaboració d’un projecte per a habilitar un 
espai de tallers educatius que, després de la seva 
aprovació el 2010, està en fase d’execució i que, 
a començaments del curs 2011-2012, permetrà ja 
donar un servei millor a les més de 10.000 perso-
nes que anualment es beneficien dels programes 
educatius d’Es Baluard. Així mateix, em vull refe-
rir a la tasca d’investigació que el nostre Departa-
ment d’Educació va començar a dur a terme amb 
una xarxa de museus i centres d’art espanyols, 
una xarxa que començà entre Centre d’art La Pa-
nera de Lleida, el CDAN d’Osca i Es Baluard per a 
estudiar els beneficis de dur l’art contemporani 
als hospitals i les possibles línies de treball (in-
vestigació que va concloure amb una publicació 
especialitzada), i que té continuïtat amb la inves-
tigació de l’art contemporani dirigit als joves amb 
una xarxa que s’ha enriquit amb la participació 
dels equips educatius del Museu Picasso de Bar-
celona i d’Artium de Vitòria.



Amb accés públic disponible des de novembre de 
2010, com a eina d’informació i participació, el 
nou web 2.0 d’Es Baluard Museu d’Art Modern 
i Contemporani de Palma ha estat una de les 
iniciatives més laborioses que ha duit a terme 
l’equip del museu i, especialment, l’Àrea de Co-
municació. Amb la renovació constant de la in-
formació que ofereix, el web www.esbaluard.org 
es presenta com a plataforma de difusió de pri-
mer ordre per al museu i la totalitat dels serveis 
que ofereix, de les exposicions als artistes i les 
obres que fan part de la col·lecció, de la història 
de la institució a les activitats educatives i d’ac-
ció cultural programades per al futur, però tam-
bé de la possibilitat de fer-se Amic d’Es Baluard, 
d’organitzar la visita al museu, llogar un dels 
espais disponibles i adquirir-hi els productes de 
la seva botiga. Amb aquest nou web, Es Baluard 
feia una passa més, una passa important, en la 
consolidació de l’objectiu de comunicar-se amb 
la ciutadania i els seguidors del museu a través 
de la pràctica totalitat de vies que ofereix la tec-
nologia. S’ha de destacar, en aquest sentit, que 
durant el 2010, la xarxa social de seguidors d’Es 
Baluard, a través de plataformes com Facebook, 
Tuenti, Twitter, etc., ha augmentat de manera ex-
traordinària, superant les 11.000 persones que 
segueixen habitualment les informacions del 
nostre museu a través d’aquests mitjans.          

En molts de sentits, 2010 es pot qualificar d’any 
molt positiu per a Es Baluard, un any de creixe-
ment. Creixement no només en el nombre de segui-
dors des de les xarxes socials, com deia, sinó tam-
bé en el nombre de visitants, un total de 378.276, 
xifra que representà un 16,3% més que la registra-
da al llarg de 2009. També va augmentar conside-
rablement el nombre de participants a les iniciati-
ves diverses que s’organitzen des del Departament 
d’Acció Cultural, és a dir, conferències, col·loquis i 
taules rodones (Juan uslé i Fernando Francés, Juan 
Manuel Bonet, Alberto García-Alix, Juan Redón i 
Carlos Jover, Graciela Iturbide, Basurama, Marc 
Masmiquel, etc.), tallers com els de fotografia que 
impartiren successivament Graciela Iturbide i Al-
berto García-Alix, o el de dansa a càrrec de Mer-
cedes Boronat, Fascicles Musicals (Papa Topo, The 
Bankers, Emilio José, Oso Leone i Señor Nadie), la 

primera edició de Minimúsica per a públic famili-
ar, mostres de cinema com Playtime, Mecal Air o el 
cicle de cine social a l’aire lliure, festivals com el 
ja consagrat Llunes d’Es Baluard, dedicat aquest 
any a les hibridacions artístiques contemporànies 
i amb actuacions d’Agustín Fernández Mallo i Eloy 
Fernández Porta, Ínsula Teatro, K.Dance, Atempo 
Circ, Rayuela Dj’s, Diana Coca o La Terremoto de 
Alcorcón, entre d’altres, així com el Festival Neo-
tokyo de música electrònica i videoart, el Festival 
ArtFutura, o el Festival Alternatilla, amb la presen-
tació de fotografies i un documental de Lou Reed, 
els quals varen tenir un seguiment extraordinari. 

Tot això respon a la responsabilitat d’Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
de contribuir a la difusió de la gran diversitat de 
llenguatges artístics que formen la contempora-
neïtat amb totes les seves hibridacions, especial-
ment a través de les persones que, en una inves-
tigació profunda d’aquests llenguatges, mante-
nen un pols de risc amb el mateix procés creatiu 
i obren portes a l’expressió artística actual.

I en aquest sentit de la responsabilitat, per da-
munt de tot hi ha l’estudi i la difusió de la col-
lecció pròpia d’Es Baluard, que és la que dóna 
entitat a tot museu. Si el 2009 s’havia començat 
amb “Paisatges creuats”, la sèrie d’exposicions i 
publicacions que vàrem titular genèricament “Mi-
rades a la col·lecció d’Es Baluard”, el 2010 s’inicià 
aquesta revisió de la col·lecció des de les diverses 
perspectives que ofereixen experts externs al mu-
seu. I va ser Juan Manuel Bonet qui llançà una 
mirada als fons d’obra d’Es Baluard per a fixar-se 
especialment en l’abstracció que conté. L’expo-
sició “La remor del món: de l’informalisme a les 
noves abstraccions, 1950-2010. Mirades a la col-
lecció d’Es Baluard” posava l’accent en aquesta 
gran presència d’obres abstractes i en les relaci-
ons que s’hi estableixen. L’exposició de “Mirades 
a la col·lecció d’Es Baluard” s’inaugurava, com ja 
és habitual, la Nit de l’Art, la nit de més afluència 
de visitants al museu, i es destacava així el caràc-
ter públic d’aquesta col·lecció. 

Precisament, la col·lecció d’Es Baluard s’incre-
mentà significativament tant per l’adquisició 

d’obres, 44 en total durant 2010, com pels di-
pòsits que reflecteixen la confiança dels col-
leccionistes particulars en el nostre museu. 
També s’incrementà notablement respecte de 
l’exercici anterior el préstec temporal d’obres 
d’Es Baluard a d’altres museus o centres d’art, 
la qual cosa demostra l’interès que desperta el 
nostre fons permanent.  

Així mateix, en seguiment dels objectius que es 
marca Es Baluard i en el sentit de contextualit-
zar la col·lecció pròpia i donar a conèixer amb 
més profunditat artistes que fan part d’aques-
ta col·lecció, en la programació d’exposicions 
temporals de 2010 voldria destacar les de Juan 
uslé (qui féu una de les primeres exposicions de 
la seva trajectòria a Palma, devers els anys 70), 
exposició dedicada a revisar la significativa fa-
mília d’obres que ell va batejar com a “Nudos y 
rizomas”, mai no presentada com a conjunt uni-
tari; l’exposició d’Alberto García-Alix, “Lo más 
cerca que estuve del paraíso”, amb fotografies 
realitzades a Formentera, Eivissa i Mallorca com 
a testimoni de la importància del treball desen-
volupat per l’artista a les nostres illes; o també 
la instal·lació Septem, especialment concebuda 
per l’artista mallorquí Pep Llambías per a l’Aljub 
d’Es Baluard. També en el sentit de posar en va-
lor el patrimoni artístic que es troba a la nostra 
terra i concretament per a donar a conèixer les 
col·leccions d’art contemporani de les Illes Bale-
ars o que hi estan lligades, aquest any es va or-
ganitzar la segona edició de la sèrie “En privat”, 
en aquest cas comissariada per Carlos Jover, qui 
realitzà una tesi sobre aquelles obres de difícil 
convivència amb els seus propietaris i, per això, 
segons argumentava, doblement “segrestades”. 

En qualsevol cas, també es troba entre els objec-
tius d’Es Baluard apropar a la nostra ciutadania 
els artistes, moviments o corrents que fins al mo-
ment no havien estat estudiats a les Illes Balears. 
En aquest sentit, i molt especialment, voldria 
destacar que el 2010, després de treballar-hi des 
del moment en què qui subscriu aquestes línies 
va assumir la direcció del museu, s’inaugurava 
l’exposició “Els llocs de l’abstracció de l’Amèri-
ca Llatina. Col·lecció Ella Fontanals Cisneros”, la 

qual, comissariada de forma magistral per Juan 
Ledezma, donava compte no només de la trans-
cendència de l’art realitzat al centre i sud del 
continent americà entre els decennis de 1930 i 
els darrers del segle XX, sinó que explicava les 
relacions sorprenents que es varen donar entre 
la investigació duita a terme per artistes de di-
ferents països i en llenguatges tan diversos com 
la pintura, la fotografia, l’escultura o el vídeo. 
Aquesta exposició, que sortia per primera vegada 
de la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) de 
Miami, gràcies a Es Baluard inicià una itineràn-
cia per alguns grans museus europeus i, a més, 
fou pionera en l’organització de diverses mostres 
a museus espanyols sobre l’abstracció geomètrica 
de l’Amèrica Llatina i els principals artistes re-
presentants d’aquest corrent ja històric.

Com deia, un any profitós per a Es Baluard com 
a servei cultural per a la ciutadania d’aquestes 
Illes i per a les persones que ens visiten, i així ho 
trobaran molt detallat a les pàgines que seguei-
xen. Des d’aquestes línies no voldria deixar de 
destacar la gratitud que sentim cap a entitats i 
empreses que varen donar suport a les activitats 
del museu al llarg d’aquest 2010, i en aquest sen-
tit he de destacar el compromís social de Ban-
caja, de l’Obra Social Sa Nostra Caixa de Bale-
ars, Air Europa, Menú Mallorca o Instalux, entre 
d’altres. Però sobretot no puc deixar d’agrair la 
dedicació i l’esforç de totes i cadascuna de les 
persones que formen l’equip d’Es Baluard, les 
quals varen posar tota la seva professionalitat i 
ell seu entusiasme perquè el compliment de l’in-
teressant programa de 2010 es pogués dur a ter-
me. I, finalment, agrair a totes les persones que 
han col·laborat amb el museu, professionals de 
sectors diversos i especialment ciutadans i ciu-
tadanes, el seu interès i la confiança, els quals 
donen sentit a la labor quotidiana d’Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. 
     

Cristina Ros Salvà
Directora 
Es Baluard Museu d’Art Modern 
i Contemporani de Palma 
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Àrea Artística

L’Àrea Artística té com a principal 
objectiu la conservació, investigació 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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Comissari: Fernando Francés 
Dates: Del 29 de gener al 2 de maig de 2010
Espai: Planta 0
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Juan uslé (Santander, 1954), com un dels grans referents de l’abstracció contemporània, ha 
aconseguit que la seva obra sigui present a les col·leccions públiques més importants d’Espanya, 
els Estats units, França, el Regne unit, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Àustria, Portugal o el Japó, i 
també als fons d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, on va dur a terme 
amb “Nudos y rizomas” (Nus i rizomes) la que fou la seva primera exposició individual a les Illes 
Balears, una acurada selecció de les obres més complexes i enèrgiques d’entre les realitzades del 
1993 al 2009. 

Pintures de colors vibrants i de grans contrasts entre les geometries i els gests composaven 
aquests “Nudos y rizomas”, que feien referència precisament als gests intricats, així com al 
creixement indefinit dels brots que en botànica són coneguts com rizomes. El caos i l’encreuament 
de les imatges quotidianes, el batec accelerat d’una vida a Nova york, on des del 1987 resideix 
bona part de l’any, però també el transcórrer de la natura a Saro, Cantàbria, on també hi té estudi, 
restaven reflectits en aquestes obres que es contemplaven plenes de superposicions. I és que Juan 
uslé, des d’un inconformisme declarat, cerca en la pintura els gests, els contrasts de formes i de 
colors que encara el poden sorprendre després de gairebé quaranta anys d’exercici pictòric.

Juan Uslé. 
Nudos y rizomas

Calvo Sastre, Aina;
Francés, Fernando; 
Ros Salvà, Cristina 

2010 

ISBN 
978-84-936697-7-5

212 pàgines 
32 x 25 cm. 

Català, castellà, 
anglès i alemany

EXPOSICIONS TEMPORALS

Juan uslé. “Nudos y rizomas”

1 2 3 4 5

6 7

8 9

10

1- Juan uslé

2 a 4- Panoràmiques de l’exposició

5 i 8 - Inauguració

6- Fernando Francés, Cristina Ros i Juan uslé

7, 9 i 10- Sales exposició
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Febrer/març, Arte y Parte  Març, Architectural Digest 15/02/10, El Mundo

28/01/10, Mallorca Zeitung



16 | Memòria 2010 | Àrea Artística | Exposicions temporals 17 | Memòria 2010 | Àrea Artística | Exposicions temporals

Comissari: Juan Ledezma 
Dates: Del 27 de març al 20 de juny de 2010
Espai: Planta -1
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma; Cisneros Fontanals Art 
Foundation (Miami) i Fundación Bancaja
Patrocinador: Fundación Bancaja

En temps de gran reconeixement de l’art llatinoamericà com a bressol de creació del màxim 
interès per a la contemporaneïtat, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma fou la 
primera institució d’Europa a presentar l’exposició “Els llocs de l’abstracció de l’Amèrica Llatina. 
Col·lecció Ella Fontanals–Cisneros”, una mirada suggerent als orígens i moments de major auge de 
l’abstracció geomètrica llatinoamericana.

Organitzada juntament amb Bancaja i comissariada per Juan Ledezma, “Els llocs de l’abstracció 
de l’Amèrica Llatina” proposava un interessantíssim exercici comparatiu i demostrava les grans 
analogies existents entre els llenguatges de la pintura, la fotografia, l’escultura i el dibuix. 
L’exposició incloïa unes 132 obres de 66 artistes procedents de la pràctica totalitat dels països 
llatinoamericans, però especialment d’Argentina, uruguai, Brasil i Veneçuela, amb obres datades 
entre 1930 i finals del segle passat, tot i que posava l’èmfasi en els decennis dels 50, 60 i 70, obres 
que són considerades referents per a les generacions posteriors.

Amb peces signades per Joaquín Torres-García, Jesús Rafael Soto, Horacio Coppola, Carlos Cruz-
Diez, Hélio Oiticica, León Ferrari, Mira Schendel, Lygia Clark, Lucio Fontana, Gego, Julio Le Parc, 
César Paternosto i Lygia Pape, entre molts d’altres, aquesta exposició no fou una col·lectiva a 
l’ús, sinó un estudi profund i rigorós sobre les concomitàncies que s’han donat entre els diversos 
llenguatges de l’abstracció geomètrica i entre els diferents països de l’Amèrica Llatina.

“Els llocs de l’abstracció de l’Amèrica 
Llatina. Col·lecció Ella Fontanals-Cisneros” 

Els llocs de l’abstracció 
de l’Amèrica llatina. 

Col·lecció Ella 
Fontanals-Cisneros

Calvo Sastre, Aina;
Ledezma, Juan; 

Ros Salvà, Cristina 
2010 

ISBN 
978-84-936697-8-2 

280 pàgines 
24,5 x 24,5 cm. 

Català, castellà, anglès 
i alemany

2

1

3

5

1 i 5- Exposició
2 i 3- Visita comentada d’Ella Fontanals-Cisneros
4- Inauguració

4
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17/04/10, L’Espira, Diari de Balears 22/05/10, Babelia, El País

26/03/10, El Mundo 

3/03/10, ABC 
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Dates: Del 10 d’abril al 06 de juny de 2010
Espai: Aljub
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Entre els moviments de principis del segle XX, l’expressionisme alemany ha perviscut de manera 
destacada gràcies a un nombre molt significatiu d’artistes d’aquest país. Tot i que al decenni 
de 1920 es declarà la mort del moviment que va deixar empremta indubtable a la pintura i a 
l’escultura, però també a la literatura, al cinema, a la música, al teatre o a la dansa, encara avui 
trobem nombrosos artistes que en reinterpreten alguns dels principals trets estilístics. És el 
cas de Dietrich Klinge (Heiligenstadt/Eichsfeld, Alemanya 1954), del qual Es Baluard presentà 
Tranformacions, una instal·lació de les seves escultures a l’Aljub del museu.

Les obres de Dietrich Klinge duen una forta empremta de l’expressionisme alemany: la recuperació 
del primitivisme no exempt d’un esperit salvatge que denota i transmet inquietud és ben palès a 
la talla de les escultures, però també a les referències mitològiques i a la caracterització dels per-
sonatges. De la mateixa manera, la recuperació del gravat en fusta, tècnica especialment adequada 
per als expressionistes alemanys, es troba en certa mesura present a les figures de Dietrich Klinge, 
les quals són primer tallades en fusta i després foses en bronze. L’aspecte totèmic que tenen les 
escultures de Klinge i les seves dimensions subjugadores en potencien el caràcter simbòlic.

Així, l’Aljub d’Es Baluard es convertí en una mena de cripta en la qual uns personatges d’origen 
mitològic, deformats i desarticulats –com és també propi de l’expressionisme alemany–, establien un 
diàleg entre si, alhora que imposaren la seva presència enigmàtica al conjunt de l’espai històric.

Dietrich Klinge. 
Transformacions

Calvo Sastre, Aina;
Heinze, Rüdiger; 

Meyerhuber, Alfred 
Ros Salvà, Cristina 

2010 

ISBN 
978-84-936697-9-9 

80 pàgines 
22 x 22 cm. 

Català, castellà, anglès 
i alemany

Dietrich Klinge. Transformacions
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4

1,3 i 4- Exposició

2- Dietrich Klinge
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15/04/10, Mallorca Magazine

09/04/10, Diari de Balears
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Comissari: Carlos Jover
Dates: Del 21 de maig al 05 de setembre de 2010
Espai: Planta 0
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Segona edició de la sèrie l’objectiu de la qual era rescatar les obres que, pel fet de formar part 
de col·leccions privades de les illes, no estan a l’abast de tots els públics. Així doncs, “L’opció 
desamable” desenvolupava aquestes premisses al màxim i qüestionava tant l’acció “segrestadora” 
efectuada prèviament pels col·leccionistes com també el terme “tots els públics”, que sembla, en 
primera instància, que empara tota actuació pública o institucional. 

Comissariada per Carlos Jover, l’exposició seleccionà les obres més controvertides, per 
distints motius, de les col·leccions, aquelles que ni tan sols són visibles en l’àmbit privat del 
col·leccionista i que, per consegüent, han sofert un “doble segrest”. De molt difícil convivència, 
aquestes obres, amb tot, són valorades pels agents actius del món de l’art, i tradueixen una visió 
rabiosament contemporània de la realitat, crítica, irreverent, deslligada del concepte clàssic que 
unia a priori art i bellesa.

Amb obres de Joseph Beuys, Christian Boltanski, Carmen Calvo, Montse Carreño, José Pedro Croft, 
Pepe Espaliú, Lluís Fuster, Regina José Galindo, Bruce LaBruce, Juan López, Jorge Macchi, Teresa 
Margolles, Jonathan Meese, JAM Montoya, Joan Morey, Martha Pacheco, Pablo Picasso, Wilfredo 
Prieto, Tim Rollins + K.O.S., Gregor Schneider, Andres Serrano, Do-Ho Suh, Miguel Trillo, Mayte 
Vieta i Marcelo Viquez, l’exposició “En Privat 2. L’opció desamable” proporcionà una nova visió del 
col·leccionisme a partir de la tesi que no existeix cap acció que pugui qualificar-se d’innocent.

En Privat 2. L‘opció 
desamable

Calvo Sastre, Aina;
Jover, Carlos; 

Lafuente, Jose María; 
Redón, Juan; 

Ros Salvà, Cristina 
2010 

ISBN 
978-84-938055-0-0

236 pàgines 
27 x 21 cm. 

Català, castellà, anglès 
i alemany

“En Privat 2. L’opció desamable”

1 2

3

1 i 3- Detalls de l’exposició

2- Cristina Ros i Carlos Jover
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20/05/10, Diario de Mallorca 

24/05/10, www.abc.es24/05/10, www.informativostelecinco.com
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20/05/10, El Mundo

20/05/10, El Mundo
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Comissari: Nicolás Combarro
Dates: Del 10 de setembre de 2010 al 09 de gener de 2011
Espai: Planta -1
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

“Formentera… Què hauria estat de mi sense l’illa... Hi he estimat i m’hi he perdut. A les seves 
aigües flota el mar de la meva consciència... Bogeries, sotracs emocionals, afectes i amors... A 
aquesta roca del Mediterrani vaig ser-hi feliç com mai, i trist”, escriu Alberto García-Alix respecte 
de la menor de les Pitiüses, una illa lligada a les seves vacances –també hi estan, encara que 
menys, Eivissa i Mallorca. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma n’exhibí per 
primera vegada les fotografies realitzades a tres de les Illes Balears. 

Nascut a Lleó, el 1956, Alberto García-Alix viatjà per primera vegada a Eivissa el 1974, tot i que els 
primers negatius de l’illa daten de 1981. Fins el 1989, no visità Formentera, però de llavors ençà 
aquesta illa, com afirma el comissari de l’exposició, Nicolás Combarro, “torna de forma recurrent 
a la seva vida i, per tant, a la seva obra. una sensació de llibertat, un hedonisme que impregna les 
imatges que ens arriben a través del filtre de la seva mirada”. Les fotografies de García-Alix donen 
compte de les persones i els llocs que han estat i són importants a la seva vida. I, com demostrava 
l’exposició “Lo más cerca que estuve del paraíso”, les Illes Balears, a excepció de Menorca, es 
troben en l’itinerari autobiogràfic de qui és Premi Nacional de Fotografia 1999. Ara bé, en García-
Alix no s’ha de cercar la descripció esperada, ni geogràfica, ni social. Allò important és la mirada 
del fotògraf, com deté allò que veu per a retornar-ho amb molts de matisos de gris, els no-colors 
dels horabaixes, dels capvespres i de les nits. I important també és el rebuig de la tècnica digital, 
l’afecció a les càmeres de sempre i la passió pel laboratori en la recerca i el domini d’una perfecció 
tècnica que contribueix a fer tan estranys com propers els personatges, els paisatges i les 
vivències que retrata.

Alberto García-Alix. 
Lo más cerca que 

estuve del paraíso

Calvo Sastre, Aina;
Combarro, Nicolás; 

García-Alix, Alberto; 
Ros Salvà, Cristina 

2010 

ISBN 
978-84-92841-55-4 

140 pàgines 
27 x 27,3 cm. 

Castellà, català, anglès 
i alemany 

Alberto García-Alix. 
“Lo más cerca que estuve del paraíso”
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1 a 4- Inauguració exposició

5- Exposició

6- Visita comentada d’Alberto García-Alix
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Febrer 2010, Artecontexto

03/09/2010, El Cultural

09/09/10, Diario de Mallorca 

25/10/10, El Mundo 

25/10/10, El Mundo 

octubre 2010, Arte y Parte



34 | Memòria 2010 | Àrea Artística | Exposicions temporals 35 | Memòria 2010 | Àrea Artística | Exposicions temporals

Comissari: Juan Manuel Bonet 
Dates: Del 17 de setembre de 2010 al 30 de gener de 2011
Espai: Planta 0
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

“Mirades a la col·lecció d’Es Baluard” és una sèrie d’exposicions que, amb les seves publicacions, 
recull la diversitat de lectures que permet la col·lecció de tot museu. Es començava el 2009 amb 
“Paisatges creuats” i continuava el 2010 amb “La remor del món: de l’informalisme a les noves 
abstraccions, 1950-2010”, a cura de Juan Manuel Bonet. Es tractava d’una mirada a la pintura i, 
més concretament, a la pintura abstracta que, en certa mesura, predomina en la col·lecció d’Es 
Baluard. Així i tot, en l’anàlisi de Bonet es remarcava la conjunció de dues èpoques que actuen 
com a mirall una de l’altra. Bonet parlava de “continuïtat d’interessos i de preocupacions” entre la 
generació que, en els anys 50, féu la revolució abstracta a Espanya, i dels artistes que aquells anys 
arribaren de l’estranger per accentuar o servir de referent a l’informalisme que es donà al nostre 
país, per donar-los “continuïtat”, i la generació dels 80 que a l’hora que dóna “continuïtat” derivarà 
fins a les noves abstraccions actuals. 

La de Juan Manuel Bonet fou una mirada llançada des de les Illes Balears, la particularitat de la 
qual és una de les missions d’Es Baluard, doncs per això s’explica la presència, entre els artistes 
de mitjans del segle XX, de pintors com Frank El Punto, Hans Hartung, Manuel H. Mompó, Wols o 
Erwin Bechtold, entre d’altres que s’establiren a les nostres illes, sobretot a Eivissa, per contribuir 
a una obertura artística que portaria l’art espanyol a sincronitzar amb les tendències que es 
donaven a les principals ciutats del món occidental. També es destacava la presència d’artistes com 
Jean Fautrier, Nicolas de Staël o Serge Poliakoff, la relació estreta dels quals amb pintors com el 
mallorquí Juli Ramis deixà sens dubte empremta. I això per no parlar de la següent generació, la 
dels “80’s i derives” –recordem l’exposició que, amb aquest títol, organitzà Es Baluard el 2008-, en la 

qual s’hi trobaven, entre els artistes que segueixen una abstracció 
pictòrica de tècnica més tradicional i els que investiguen nous 
suports i noves matèries, pintors d’orígens diversos amb d’altres 
que són de les Illes o hi estan molt vinculats, com ara José Manuel 
Broto, Miguel Ángel Campano, Ramon Canet, Ñaco Fabré, Ferran 
García Sevilla, Xavier Grau, Lluís Lleó o José María Sicilia.

La remor del món. 
Mirades a la Col·lecció 

d‘Es Baluard

Bonet, Juan Manuel; 
Calvo Sastre, Aina;
Ros Salvà, Cristina 

2010 

ISBN 
978-84-938055-3-1 

180 pàgines 
24,5 x 17,5 cm. 

Català, castellà, anglès 
i alemany

“La remor del món: de l’informalisme 
a les noves abstraccions, 1950-2010”
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1- Exposició

2- Aina Calvo, Juan Manuel Bonet i Cristina Ros

3- Juan Manuel Bonet

4- Visita comentada de Juan Manuel Bonet

5 i 6- Inauguració
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28/09/11, El Temps 17/09/11, www.hoyesarte.com

Desembre 2010, Arte y Parte

24/09/10, El Mundo  

16/09/10, Última Hora 
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Septem. Pep Llambías

Calvo Sastre, Aina;
Castro Flórez, Fernando; 

Llambías, Pep; 
Ros Salvà, Cristina 

2010 

ISBN 
978-84-938055-1-7 

144 pàgines 
27 x 20 cm. 

Català, castellà, anglès i 
alemany

Pep Llambías. Septem 

Dates: Del 23 de juliol al 24 d’octubre de 2010
Espai: Aljub
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Amb la col·laboració de: Instalux 

Septem, la instal·lació que Pep Llambías (Alaró, Mallorca 1954) creà per a l’Aljub d’Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, convidava l’espectador que prengués consciència 
de la dimensió pròpia: posava al seu abast una successió de miralls perquè s’hi contemplàs, els 
contraposava per a oferir-li la possibilitat d’una mirada cap a l’infinit i, a més, feia que l’observador 
se sentís observat en un escenari creat per a ell. Al cap i a la fi, l’ésser humà sempre és art i part de 
la seva obra.

Septem, tot i ser una intervenció per a un espai concret, definia l’artista ja que contenia molts dels 
codis lingüístics que ha fet i fa servir per a expressar-se habitualment. Fusionava plàstica i poesia, 
analítica i estètica. També hi eren les paraules referencials, en aquest cas les que feien referència 
als pecats capitals juntament amb les grans virtuts. De la mateixa manera, tots els materials que 
conformaven Septem han estat sovint utilitzats per l’artista i molts d’ells amb idèntiques formes: 
les biguetes de ferro, els miralls, les paraules en neó i també paraules projectades que, en aquest 
cas, sorgien de punts estratègics per a agafar, cadascuna, el lloc que li corresponia. L’espectador 
s’hi sentia al mig.

Cadascú en feia la seva lectura. Així i tot, Pep Llambías, amb la creació de Septem per a l’Aljub 
d’Es Baluard, només es plantejava dubtes. I per ventura la seva voluntat era convidar a un espai 
d’observació perquè ens sentíssim interrogats.

1

3

4

2

1- Pep Llambías

2 a 4- Inauguració
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02/08/10, El Mundo   

22/07/10, Diari de Balears

22/07/10, El Mundo
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Comissari: Juan Montes de Oca
Dates: Del 23 de març al 02 de maig de 2010
Espai: Katzen Arts Center, American university (Washington)
Producció: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

El Katzen Arts Center de l’American university (Washington) acollí “Animar-te, 20 anys d’animació 
per ordinador a la uIB”, una exposició organitzada per Es Baluard l’any 2008 i que volia servir 
de reconeixement a la feina que, des de fa dues dècades, realitza el col·lectiu d’animació per 
ordinador de la universitat de les Illes Balears (uIB), i en concret el màster MA ISCA, un referent 
en l’animació per ordinador a nivell nacional i internacional. 
 
L’objectiu era mostrar de forma conjunta, i per primera vegada, els curtmetratges realitzats 
durant els 20 anys d’història, i al mateix temps donar a conèixer el procés de creació i realització 
d’un curtmetratge d’animació. L’exposició comptà també amb un espai dedicat a Carlos Grangel 
(Grangel Studio), professor de MA ISCA i creador de populars personatges per a pel·lícules 
d’animació com El príncep d’Egipte, Madagascar o Kung-fu Panda. L’estudi Grangel ha 
col·laborat també amb directors com Steven Spielberg o Tim Burton, a la pel·lícula d’animació La 
novia cadáver, els dissenys i dibuixos de la qual es podien veure a la mostra. 
 

Animar.te, 20 anys 
d’animació per  

ordinador a la UIB

Calvo Sastre, Aina;
Grangel, Carlos; 

Montes de Oca, Juan;
Ros Salvà, Cristina 

2010

ISBN 
978-84-935852-8-0

25 x 20 cm.
320 pàgines

català, castellà, anglès 
i alemany

“Animar.te. 20 anys d’animació 
per ordinador a la uIB” 

1
EXPOSICIONS ITINERANTS

1- Exposició a Washington
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18/03/2010, www.diariodemallorca.es 

18/03/2010 Última Hora

18/03/2010, Diari de Balears 

18/03/10, El Mundo  
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PRéSTECS dE LA COL·LECCIó A ALTRES INSTITuCIONS 

Artista: Wifredo Lam
Obres: 1
Exposició: “Ida y vuelta”. “utrópicos”
Entitat organitzadora: XXXI Bienal de Pontevedra 2010
Lloc i dates: Museo de Pontevedra, Pontevedra
Del 4 de juny al 12 de setembre de 2010

Artista: María Carbonero
Obres: 1
Exposició: “María Carbonero 1985-2010”
Entitat organitzadora: Conselleria d’Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears
Lloc i dates: Casal Solleric, Palma
Del 25 de març al 23 de maig de 2010

Artista: Nicolas de Staël
Obres: 1
Exposició: “Nicolas de Staël 1945-1955”
Entitat organitzadora: Fondation Pierre Gianadda, Martigny (Suïssa)
Lloc i dates: Fondation Pierre Gianadda, Martigny
Del 18 de juny al 21 de novembre de 2010

Artista: Anselm Kiefer
Obres: 3
Exposició: “Anselm Kiefer”
Entitat organitzadora: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerp, Musea Stad Antwerpen i 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Bèlgica).
Lloc i dates: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerp
Del 23 d’octubre de 2010 al 27 de març de 2011

Artista: Ferran Aguiló
Obres: 1
Exposició: “Ferran Aguiló. Escultures 1986-2010”
Entitat organitzadora: Casal Solleric, Palma
Lloc i dates: Casal Solleric, Palma
Del 16 de setembre al 7 de novembre de 2010

Artista: Tito Cittadini
Obres: 1
Exposició: “Tito Cittadini”
Entitat organitzadora: Ajuntament de Pollença, Àrea de Cultura, Museu de Pollença (Mallorca)
Lloc i dates: Museu de Pollença (Mallorca)
Del 12 de novembre al 19 de desembre de 2010

Artista: Pilar Montaner de Sureda
Obres: 1
Exposició: “Pilar Montaner i el seu entorn. Pintora i musa mallorquina (1876-1961)”
Entitat organitzadora: Ajuntament de Palma, Arxiu Municipal de Palma Can Bordils (Mallorca)
Lloc i dates: Arxiu Municipal de Palma Can Bordils (Mallorca)
Del 23 de novembre de 2010 al 23 de març de 2011



Àrea d’Educació

L’Àrea d’Educació té com a objectiu 
apropar l’art contemporani als dife-
rents públics i col·lectius, no només 
com a finalitat en si mateixa sinó també 
com a mitjà per a reflexionar sobre el 
món que ens envolta i desenvolupar així 
el pensament i el sentit crític, afavorint 
alhora un aprenentatge significatiu. 

Àrea d’Acció Cultural

L’Àrea d’Acció Cultural té com a 
objectius apropar el museu i la creació 
contemporània a la comunitat balear, 
generar experiències diverses obrint 
portes a la divulgació i experimentació, 
fer del museu un espai de cultura 
contemporània en què tinguin cabuda 
propostes de diferents disciplines, 
promoure les exposicions temporals 
amb activitats paral·leles, programar 
per als diferents públics, així com 
obrir el museu a la societat i que sigui 
un espai de gaudi i reflexió. 



50 | Memòria 2010 | Àrea d’Educació i Acció Cultural / Educació / Programa Educatiu / Tallers 51 | Memòria 2010 | Àrea d’Educació i Acció Cultural / Educació / Programa Educatiu / Tallers

“Sembra el teu paradís”
Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys
Dissabtes 9, 16 i 23 de gener de 2010 (el taller es 
va estrenar durant el 2009 i va tenir lloc els dies 
14, 21 i 28 de novembre i 12 i 19 de desembre de 
2009).
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard
 
Romaní, forqueta, silenci, xiprer, misteri, olor, 
olla, terra, bombeta, taronger, secret... Amb l’obra 
de l’artista Joana Vasconcelos i la participació al 
taller, les famílies descobriren tot allò que es pot 
trobar a un jardí, a la vegada que imaginaren i 
crearen els seus paradisos familiars. 

32 participants durant el 2010

“Punt i línia, elements màgics d’un mateix 
univers”
Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys
Dissabtes 6, 13, 20 i 27 de març, 10, 17 i 24 
d’abril de 2010 
Projecte: María Isabel uribe Dussán

L’artista convidada s’inspirà en l’obra de l’artis-
ta Juan uslé, agafant com a referència el punt i 
la línia per a desenvolupar amb nous materials, 
de manera lúdica i creativa, figures i formes del 
nostre univers més personal.

130 participants

“Ma, me, mi, mo, mu, murada...!”
Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys
Dissabtes 8, 15, 22 i 29 de maig de 2010 (el taller 
ja s’havia ofert el 17 i 24 d’octubre i 7 de novem-
bre de 2009) 
Projecte: Txell Cisa

Des de temps ancestrals la humanitat ha em-
prat l’arquitectura per a definir els límits físics 
i materials de la immensitat de l’espai. A Palma, 
els ciutadans de l’època renaixentista, per a 
protegir-se dels pirates, varen alçar una forta 
murada, part de la qual avui en dia encara po-
dem 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.

130 participants durant el 2010

Exposició “Família! El dissabte va d’art”. 
Temporada 2009-10
Com és habitual tingué lloc la cloenda de la 
temporada en què es convidà les famílies a visi-
tar l’exposició documental dels tallers que s’ha-
vien duit a terme durant el curs. La inauguració 
de la mostra fou dissabte 5 de juny i es pogué 
visitar fins el 13 de juny. En aquesta ocasió, per 
primera vegada, coincidint amb la festa de fi-
nal de temporada de tallers s’oferí Minimúsica, 
cicle de músiques modernes i populars per a 
grans i petits, a les terrasses del museu.

125 assistents a l’exposició

Anualment, els dissabtes dematí s’oferereixen tallers per a famílies en què els infants, els pares i 
les mares desenvolupen un treball creatiu en comú. L’activitat es divideix en una part d’observació 
i una altra de realització del taller. En tots els tallers, de cabuda limitada, els infants han de ve-
nir acompanyats d’adults ja que aquest programa, a banda d’apropar els seus participants a l’art 
contemporani, té com a objectiu propiciar la col·laboració, la construcció i la creació conjunta de 
grans i petits. Com és habitual a l’oferta anual de tallers s’alternen les franges d’edat dels parti-
cipants (famílies amb nins i nines d’entre 6 i 12 anys i famílies amb infants de 3 a 5 anys) perquè 
així tothom hi pugui trobar el seu lloc. Cada any s’organitzen tallers diferents, gairebé sempre 
relacionats amb les exposicions que es poden contemplar a Es Baluard. El 2010 es varen oferir els 
següents tallers per a famílies:

PROgRAMA EduCATIu TALLERS

“Família! El dissabte va d’art”
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1- Taller “Sembra 
el teu paradís”

      
2 i 3- Taller “Punt i 

línia, elements màgics 
d’un mateix univers”

1 i 2- Taller “Ma, 
me, mi, mo, mu, 
murada…!”

3 a 5- Inauguració de 
l’exposició
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“reflectim reflexions”
Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys
Dissabtes 2, 9, 16 i 23 d’octubre de 2010 
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard

Com ens veuen els altres? Com ens veim nosal-
tres mateixos? Com ens mostrem? La instal·lació 
Septem de Pep Llambías fou el punt de partida 
per a reflexionar sobre nosaltres i la imatge que 
projectem cap a l’exterior.

88 participants

“Teixim imatges” 
Famílies amb nins i nines de 3 a 5 anys
Dissabtes 6, 13, 20 i 27 de novembre i 11 i 18 de 
desembre de 2010 
Projecte: Àrea d’Educació d’Es Baluard

En aquest taller i de la mà del titella Aracné 
els diferents grups conegueren què s’amagava 
darrere les obres de la col·lecció d’Es Baluard. 
Es teixí entre tots una teranyina a partir de les 
relacions amb les obres del museu i es pintàren 
damunt tela la remor d’un moment viscut en 
família.

157 participants

“La màgia de la llum”
Famílies amb nins i nines de 6 a 12 anys
Taller de Nadal: 28, 29 i 30 de desembre de 2010 
Projecte: Mayte Bayón 

A causa de les característiques del taller, aquest 
va tenir una durada de tres sessions a les quals 
participà el mateix grup de famílies. Es trac-
tà d’un taller lúdic en el qual s’experimentà 
amb la llum negra integrant-hi la música, el 
moviment, la plàstica, la poesia i l’expressió 
corporal. De la mà de Mayte Bayón, les famílies 
conegueren els secrets de la tècnica de la llum 
negra i es treballà durant tres dies per a poder 
representar, com a punt i final del taller, l’obra 
El museu encantat, creada per l’artista expres-
sament amb motiu del taller a Es Baluard. La 
representació fou pública i va tenir lloc a l’Au-
ditori del museu el 30 de desembre.

24 participants al taller (complet)
45 assistents a la representació d’El museu 
encantat

“HYPErArXIUS”
Taller processual per a adolescents
Taller per a joves de 13 a 17 anys
Dissabtes 30 de gener i 6, 13 i 20 de febrer de 2010
Projecte: Jordi Pallarès

Després de la bona acollida del primer taller per 
a joves el 2009, des de l’Àrea d’Educació es posà 
en marxa un segon projecte adreçat a al·lots i 
al·lotes de 13 a 17 anys, a càrrec aquesta vegada 
de Jordi Pallarès, professor i investigador sobre 
cultura audiovisual. El projecte consistia a es-
tablir vincles, connexions i interessos entre els 
i les joves participants i donar-los suport per a 
gestionar els projectes que sorgiren de les dife-
rents trobades que els al·lots i les al·lotes varen 
tenir els mesos previs al taller. Durant els dies 
assenyalats de gener i febrer es visualitzaren 
a l’espai educatiu del museu els projectes que 
durant el procés del taller anaren generant els i 
les joves participants.

12 participants al taller (complet)
98 assistents a la mostra dels microprojectes
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1 a 4- Taller “Reflectim 
reflexions”

5 a 7- Taller “Teixim 
imatges”

1 a 3- Taller “La màgia 
de la llum”

4 a 6- Taller 
“HyPERARXIuS”

Taller per a joves
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PROgRAMA EduCATIu CENTRES EDuCATIuS 

Programa que es realitza anualment coincidint amb el curs escolar, adreçat als centres educatius 
amb l’objectiu de treballar 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). Sem-
pre s’escolten i es tenen en compte les diferents veus d’alumnes, mestres i professors com a por-
tadores de contingut; es treballa des de la cultura visual, es parteix de continguts de l’àrea d’edu-
cació 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 tempo-
rals; i per a cada exposició es dissenya i s’ofereix un programa específic. L’oferta és àmplia, adap-
tada 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 especial 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’Ajunta-
ment de Palma.

L’oferta de visites es divideix entre visites de recorregut i visites-taller.

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’hi ofereixen diferents visites amb diversitat 
d’activitats segons el nivell o el cicle dels alumnes visitants.

“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. 
En aquesta visita es realitza un apropament a 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.

3.219 alumnes

“Es Baluard, un gran racó de ciutat”
Adreçada a alumnes d’educació primària, se-
cundària obligatòria, batxillerat, cicles forma-
tius, educació d’adults... 

Es tracta d’una visita de caire general per a un 
primer apropament al museu, el seu entorn, a la 
col·lecció i a les diferents exposicions temporals 
programades durant l’any, amb continguts, acti-
vitats i materials adaptats a cada nivell.

3.924 alumnes
 
Les visites de recorregut es redissenyen durant 
el curs escolar per a treballar les diferents ex-
posicions programades durant l’any. 
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1- Visita “Guaita!
Hi ha un museu dins 
les murades”

2 a 4- Visita 
“Es Baluard, un racó 
de ciutat”

1- Visita educativa
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Visites-taller

Aquestes visites suposen una dinàmica diferent a les visites de recorregut. Consten d’una part 
d’observació i reflexió davant les obres, a les sales del museu, i una altra de treball pràctic i plàs-
tic a l’espai de tallers en què es treballen i reforcen els conceptes treballats durant la visita. 

En aquestes visites es pren com a punt de partida un centre d’interès, que pot ser, en funció de la 
programació del museu, un aspecte de la col·lecció permanent del museu o d’una exposició temporal.

Amb aquesta modalitat de visita es pretén traspassar les dimensions del museu per a 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 l’equip educatiu del museu. 

Visita-taller primària: “Diverteix-te amb l’art” 
A causa de les grans diferències existents entre 
els cicles de primària, es programen tallers di-
ferents per a cada exposició, un per al primer i 
segon cicle, i un altre per a tercer cicle de pri-
mària.  

1.034 alumnes

Les diferents visites-taller per a primària ofer-
tes durant l’any han estat:

TALLEr “PAISATGES CrEUATS”
El punt de partida de l’activitat foren les terras-
ses del museu i l’exposició “Paisatges creuats”. A 
partir del món quotidià dels nins i les nines, es 
reflexionà sobre què entenen ells per paisatge, 
quins paisatges coneixen, quin els agradaria vi-
sitar, on els agradaria viure, i com poden millo-
rar o intervenir al seu paisatge més proper. Es 
plantejà treballar el paisatge en un sentit ampli, 
no tan sols com a gènere pictòric, sinó com el 
medi que ens envolta i que d’alguna manera 
forma part de nosaltres i ens defineix i forma. 
Les activitats eren diferents segons el cicle de 
primària participant.

TALLEr “Un MUSEU PEr A TU”
En aquesta ocasió el centre d’interès va ser el 
mateix museu. Es pretenia que els nins i les 
nines a partir d’aquesta activitat descobrissin 
l’espai museístic i el seu funcionament i contin-
gut a la vegada que s’apropaven a l’art contem-
porani. Durant el recorregut per les sales del 
museu, els nins i les nines reflexionaven sobre el 
concepte i l’espai del museu, i sobre quin tipus 
d’obres s’hi exposen. Posteriorment a l’espai de 
tallers del museu, se’ls proposà dissenyar una 
exposició, la temàtica de la qual es relacionava 
amb els seus interessos treballats prèviament 
a l’aula, a partir de tot allò observat durant el 
recorregut.

Visita-taller secundària: “opina, no et tallis!”
En aquest taller els adolescents aprenen a in-
terpretar, valorar i respectar amb esperit crític 
tant el museu com l’art contemporani i el món 
que els envolta, a partir d’activitats pràctiques 
a les sales del museu i des del marc de la cultu-
ra visual.

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

Els tallers de secundària realitzats durant el 
2010 partiren de les exposicions “Els llocs de 
l’abstracció de l’Amèrica Llatina”, “Individu 
i col·lectivitat” i Alberto García-Alix. ”Lo más 
cerca que estuve del paraíso”.

266 alumnes

ToTAL DUrAnT 2010: 8.443 ALUMnES
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1 a 3- Visita-taller 
“Diverteix-te amb 

l’art”

1 i 2- Visita-taller “Opina, no et tallis!”
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“Cartografiem-nos” és un projecte transversal i interdisciplinari a llarg termini, adreçat originàri-
ament a tercer cicle de primària i que, durant el curs 2009–10, a petició de les escoles participants, 
ha esdevingut projecte de centre. Reflexiona sobre el territori a partir de les eines que ofereixen les 
pràctiques artístiques contemporànies.

Amb aquest projecte es desenvolupa una visió crítica de l’entorn natural i/o urbà, es treballa el barri 
on s’ubica el centre escolar sense deixar de banda les persones que hi viuen i es realitza un apropa-
ment al paisatge en un sentit ampli, no tan sols com a gènere pictòric, sinó com el medi que ens envol-
ta i d’alguna manera forma part de nosaltres. Existeix la necessitat d’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 llenguatge plenament contemporani, un mapa 
on es reflecteixen les altres realitats del barri, el que els nins i les nines consideren important, el que 
ha canviat, el que volen denunciar. En definitiva ells i els seus educadors i educadores són els pro-
tagonistes i els que creen aquesta nova cartografia. Tot plegat s’ha de concretar en una exposició al 
museu amb les obres del centre participant i una exposició prèvia al barri on pertany l’escola.

Els centres participants durant el curs 2009-10 plantejaren el repte de convertir el projecte de ter-
cer cicle de primària en un projecte de centre, on tot l’alumnat de l’escola, des d’educació infantil 
fins a 6è de primària, hi pogués participar. Aquesta nova realitat a la qual s’enfrontava l’equip 
educatiu ha suposat l’adaptació del projecte als diferents cicles i nivells (activitat introductòria, 
visita al museu, disseny d’activitats pont per cicles i nivells...). Les realitats de les barriades amb 
què s’ha treballat i el fet que s’implicàs al projecte tota l’escola ha fet que es donàs un creixement 
important de la xarxa d’agents implicats en el barri.

També de manera excepcional durant el curs 2009-10 han participat al projecte dos centres educa-
tius diferents:
CP Verge de Lluc, amb un total de 180 alumnes.
CEIP Escola Graduada (només la fase d’investigació; el projecte finalitzarà el curs 2010-11) amb un 
total de 350 alumnes.

“Cartografiem-nos” es presentà a la convocatòria del III Premi Mediterrani del Paisatge del projec-
te d’àmbit europeu PAyS.MED.uRBAN. Fou seleccionat a l’àmbit regional per part del Consell de 
Mallorca per a representar Mallorca a la categoria C (experiències de sensibilització i formació) de 
la convocatòria i quedà situat en primer lloc entre els finalistes a nivell nacional.

Estructura del projecte 
FEINA PRèVIA A L’ESCOLA
Els nins i les 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, 
botiguers, però també a aquells que acaben 
d’arribar, els nous veïns... A més fan fotografies 
i dibuixos del que per a ells és significatiu del 
seu entorn i recopilen 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 
transformacions aprofitant la pròpia història 
del baluard de Sant Pere.

Es treballa dins les sales del museu sobre el 
paisatge com a fet cultural, la seva importància, 
sobre com canvia i ens afecten aquests canvis. 
Aquestes reflexions es documenten amb treballs 
artístics sobre el territori realitzats per artistes 
contemporanis.
 
TREBALL PRÀCTIC A L’ESPAI TALLER DEL 
MuSEu
A l’espai de taller del museu es treballa a partir 
de les reflexions sorgides dins les sales, dels 
exemples d’artistes contemporanis, però sobre-
tot de la documentació sobre el barri i la feina 
prèvia a l’escola aportada pels nins i les nines. 
En aquest moment queda esbossat el projecte 
que posteriorment es realitzarà a l’escola.

REALITzACIó DEL PROJECTE A L’AuLA
Amb el suport i el seguiment de l’equip humà 
de l’Àrea d’Educació del museu, així com amb la 
implicació dels i les mestres del centre escolar 
s’elabora el projecte final a l’escola. El projecte 
no acaba fins que l’obra no s’exposa a un espai 
del barri.
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1 a 5- Feina prèvia 
a les escoles

“Cartografiem-nos”
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EXPOSICIó AL BARRI I A ES BALuARD
L’exposició és imprescindible per a assolir els 
objectius i tancar el treball. La feina feta retor-
na al barri; els amics i els veïns veuen la feina 
realitzada a partir de les seves aportacions, els 
nins i les nines donen sentit al seu treball i, 
finalment, se’n fa una exposició al museu Es Ba-
luard, 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 educatiu del museu i la comunitat edu-
cativa del CP Verge de Lluc es pogué veure a les 
exposicions realitzades primer a la Llar i Centre 
de Dia Reina Sofia (21-25 maig 2010) i després al 
museu Es Baluard (15–20 juny 2010). Els alumnes 
titularen l’exposició “Descobrim Verge de Lluc”. 

El CEIP Escola Graduada participà en el projecte 
durant dos cursos escolars, coincidint amb el 
centenari del centre, per la qual cosa l’exposició 
de 2010 només fou documental de la investigació 
realitzada fins al moment, en la primera fase del 
projecte. L’exposició “Cartografiem-nos” es pogué 
visitar al centre Flassaders (11-17 juny 2010).

CuRS DE FORMACIó AL PROFESSORAT
És important per a unificar llenguatges i punts 
de vista envers l’art contemporani amb els 
docents que participen a “Cartografiem-nos” 
poder fer-hi un curs de formació amb l’objectiu 
de donar-los eines per a treballar amb els i les 
estudiants en aquest projecte tant pel que fa als 
conceptes com als procediments.

En col·laboració amb el CEP (Centre de Profes-
sorat de Palma) s’organitzà el mes de novem-
bre de 2010 un curs de formació per als i les 
mestres del CEIP Escola Graduada. El curs fou 
impartit per Irene Amengual amb el suport de 
l’equip educatiu del museu.
 
COMuNICACIONS DEL PROJECTE
El projecte fou presentat a:
II Congrés Internacional de la Creativitat i 
la Innovació. La creativitat com a motor de 
desenvolupament i d’inclusió social, Escola 
Superior de Disseny, Palma, 13 de novembre de 
2010, CEP Palma Jaume Cañellas Mut, CEP Inca 
i Crear Mundos. Associació Cultural per la Crea-
tivitat i la Innovació.
Paisatges de futur. El paisatge des de l’edu-
cació, l’economia i la participació ciutadana, 
Laboratori d’Arquitectura Francesc Quetglas, 
Palma, 2 i 3 de desembre de 2010. Consell de 
Mallorca. Departament de Territori.

PuBLICACIó
Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a 
infantil i primària
Autors: Amengual, Irene; Barceló, Mar; Bauzà, 
Aina; Cifre, Eva; López, M. Teresa; Mascaró, Se-
bastià. 
ISBN: 978-84-938055-2-4 
112 pàgines 
23 x 17 cm.
Idiomes: català, castellà i anglès
Editor: Es Baluard Museu d’Art Modern i Con-
temporani de Palma 

Cartografiem-nos, projecte educatiu per a in-
fantil i primària sintetitza els quatre anys de 
“Cartografiem-nos”. A la publicació es troba 
la descripció del projecte, les diverses visions 
crítiques dels i les professionals que hi han 
intervingut, així com els treballs realitzats pels 
protagonistes, l’alumnat dels diferents centres 
amb qui s’ha duit a terme el projecte. 
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1 i 2- Exposició al 
barri Sa Gerreria

3- Exposició al barri 
Verge de Lluc

4- Exposició a Es 
Baluard

5- Curs de formació al 
professorat

1- Publicació del projecte

2- “Cartografiem-nos”, detall

Cartografiem-nos. 
Projecte educatiu per 
a infantil i primària

Amengual, Irene; 
Barceló, Mar; 
Bauzà, Aina; 
Cifre, Eva; 
López, M.Teresa;
Mascaró, Sebastià
Ros Salvà, Cristina 
2010 

ISBN 
978-84-938055-2-4 

112 pàgines 
23 x 17 cm. 

Català, castellà i anglés
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Trobades per a docents
Com cada any, durant el curs escolar, es manté contacte i es realitzen trobades amb tots els do-
cents dels grups que tenen concertades visites al museu. Durant aquesta sessió per a professors, 
es lliura als docents el material didàctic necessari per a preparar a l’aula la visita al museu, a la 
vegada que es produeix un intercanvi d’impressions entre els professors i els mestres i el personal 
de l’equip educatiu del museu, que facilita la bona marxa de la visita i l’assoliment dels objectius 
fixats.

Educació no reglada
Des de l’Àrea d’Educació es posa especial esment a treballar amb i per a diferents col·lectius que 
necessiten suport per a la integració, a partir dels diferents programes de l’àrea. Es treballa amb 
grups d’educació especial, centres de menors, gent gran i altres col·lectius adaptant en cada cas 
l’oferta educativa del museu als grups amb els quals es treballa. És fonamental en cada cas tre-
ballar conjuntament amb els professionals dels diferents col·lectius per a adaptar l’activitat a les 
particularitats de cada grup.

Durant el 2010 entre d’altres s’ha treballat amb el centre de menors “Norai”, l’Associació Mallor-
quina per a la Salut Mental Gira-sol, i amb el col·lectiu de gent gran, amb la residència La Bonano-
va i la Llar i el centre de dia Reina Sofia. 

Com concertar una visita 
Els centres interessats a concertar una visita a Es Baluard poden fer-ho a: 
· L’Àrea d’Educació del museu. Telèfon: 971 908 201. Adreça electrònica: difusio01@esbaluard.org
· El programa “Palma, ciutat educativa” de l’Ajuntament de Palma

Conveni de pràctiques 
L’Àrea d’Educació acull regularment estudiants en pràctiques. El 2010 se signà un acord específic 
de col·laboració entre la universitat de Cadis i Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma pel qual el museu es comprometia a acollir un alumne o alumna en pràctiques que hagués 
realitzat el curs de postgrau “Patrimoni Històric Arqueològic”. 

“Art contemporani a l’hospital”  
L’Àrea d’Educació entén el museu com a espai 
comunitari obert a la diversitat de col·lectius 
que formen la ciutadania, i amb la intenció 
d’apropar el museu i l’art contemporani a l’àm-
bit hospitalari s’inicia el programa “Art contem-
porani a l’hospital”. 

L’origen d’aquest programa es troba en els ajuts 
de l’Euroregió Pirineus Mediterrània de 2009; 
gràcies a aquestes ajudes es dugueren a terme 
durant 2010 dos tallers d’artista a llarg termini:

-“nàufrags” 
Participants: usuaris de la uME (unitat de Mitja 
Estada) Lluerna de l’Àrea de Salut Mental de 
Gesma 
Projecte: Isabel Castro Jung 

Aquest projecte va reflexionar sobre la necessi-
tat d’espai, de lloc propi. Espai com a identitat, 
en aquest cas la construcció de la pròpia identi-
tat com una llar i un refugi.

Els participants reflexionaren sobre la idea de 
l’espai i de l’habitacle, sobre què és necessari, 
què es pot fer i com s’integra a l’entorn. un ta-
ller per a somiar i imaginar, en el qual cadascú 
es convertí en arquitecte i en constructor de les 
seves idees. Es creà un món fantàstic i possible, 
ple d’espai-escultures.

L’Àrea d’Educació se sumà a les celebracions del 
18 de maig, Dia Internacional dels Museus amb 
la inauguració de l’exposició “Nàufrags”, resultat 
del taller a l’Auditori del museu. L’exposició po-
gué visitar-se fins el 23 de maig de 2010.

un total de 171 persones assistiren a la inaugu-
ració de l’exposició

-“Fes el teu autoretrat” 
Participants: pacients de la unitat Pediàtrica de 
Semicrítics de l’Hospital universitari Son Dure-
ta de Palma. 
Projecte: Virgínia Vallès
Col·labora: IneDITHOS (Intervenció i Investi-
gació per a la Inclusió Educativa i Tecnològica 
dins l’Àmbit Hospitalari) de la Facultat d’Edu-
cació de la uIB.

Els participants realitzaren un autoretrat a par-
tir de l’anàlisi del seu entorn, els seus gusts i 
preferències.
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1 i 3- Sessions amb 
Isabel Castro Jung

2- Exposició 
“Nàufrags” a Es 
Baluard

4 a 5- Taller “Fes el teu 
autoretrat”
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-Altres tallers
L’Àrea d’Educació dóna continuïtat i estabilitat 
al programa a partir dels seus recursos treba-
llant i adaptant diferents tallers de l’àrea amb 
l’ajuda del personal sociosanitari de cada unitat 
treballada. Així, en l’àmbit hospitalari durant 
2010 s’ha treballat:

Àrea de Salut Mental de Gesma 
• taller “Individu i col·lectivitat” (usuaris 

d’unitats Comunitàries de Rehabilitació 
- uCR) 

• taller “Paisatges creuats” (usuaris de te-
ràpia ocupacional)

• taller “Els llocs de l’abstracció de l’Amè-
rica Llatina” (usuaris de teràpia ocupaci-
onal)  

• taller “Reflectim reflexions” a partir de 
la instal·lació a l’aljub de Pep Llambías 
(usuaris de teràpia ocupacional i uCR)
 Alberto García-Alix. “Lo más cerca que 
estuve del paraíso”, visita guiada a l’ex-
posició (usuaris d’uCR)

Hospital de dia de psiquiatria de l’Hospital 
universitari Son Dureta:

• taller “Paisatges creuats”
• taller “Individu i col·lectivitat”
• taller “Reflectim reflexions” a partir de la 

instal·lació a l’Aljub de Pep Llambías
unitat Pediàtrica de Semicrítics de l’Hospi-
tal universitari de Son Dureta:

• taller “Sembra el teu paradís”

88 persones gaudiren del programa “Art contem-
porani a l’hospital”

XArXES EXTErnES 

Conveni amb la Universitat de les Illes Balears 
Des de la signatura del conveni el 2009, l’Àrea d’Educació manté una feina continuada amb el 
Grup de Recerca en Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) de la Facultat d’Educació de la uIB, amb 
l’objectiu de fer accessibles les visites i els tallers a qualsevol tipus de discapacitat i/o malaltia 
mental que pugui presentar l’alumnat visitant.

Amb la intenció de fer una passa més en la consecució d’un museu accessible per a tots durant els 
mesos d’estiu es treballà en l’elaboració d’un informe d’accessibilitat física i cognitiva al museu. 
L’informe, l’elaborà Esperança Marimón, amb el suport del Grup de Recerca en Escola Inclusiva i 
Diversitat (GREID) i de l’Àrea d’Educació del museu. Els resultats de l’estudi es presentaren el mes 
de novembre a tot el personal del museu perquè cada àrea fos conscient de quins aspectes podien 
millorar des del seu àmbit d’actuació i per a prendre les mesures necessàries.

Conveni amb l’Àrea de Salut Mental de Gesma 
El conveni amb l’Àrea de Salut Mental de Gesma sorgí arran de la participació de les diferents uni-
tats de la xarxa hospitalària en el programa educatiu d’Es Baluard, amb la prèvia tasca d’adapta-
ció de les diferents activitats en col·laboració del personal sociosanitari que els atén. El conveni 
se signà el 5 d’octubre de 2010, amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre ambdues 
entitats per a la realització de diferents activitats englobades dins el programa “Art contempora-
ni a l’hospital” d’Es Baluard i el Programa TRANS de Gesma: creació col·lectiva en centres d’art 
contemporani, en el qual participen els usuaris i els professionals de salut mental de Gesma. El 
conveni regula, a més del compromís mutu d’ambdues institucions, aspectes com la metodologia a 
seguir per al treball conjunt.

Projectes Euroregió Pirineus Mediterrània 
Des del 2008, l’Àrea d’Educació participa de les diferents convocatòries d’ajudes de l’Euroregió 
(iniciatives culturals euroregionals), la qual cosa li ha permès treballar en xarxa amb altres depar-
taments educatius de diferents museus i centres d’art de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i obrir 
noves vies d’investigació i camps d’actuació (educació especial i àmbit hospitalari).

Publicació
Art contemporani i educació especial
Autors: Glòria Picazo, Serveis educatius de La Panera, Es Baluard 
i el CDAN, Mara Dierssen, Alicia González Guillén, Imma Buj, F. 
Javier Olivera Pueyo, Maribel Morueco, Aurora Madariaga Ortúzar, 
Joan J. Muntaner Guasp, Isabel Banal i Jordi Canudas, Noèlia Na-
dal i Maricarme Núñez, Ester Ortega, María Blanca Rosillo Nieves, 
Angela Laurier, Valérie du Chéne, Anne López, Eugenia Mumentha-
ler i David Epiney 
ISBN: 978-84-96855-37-3 
264 pàgines 
21 x 15 cm. 
Idiomes: català i castellà
Editors: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 
Centre d’Art La Panera i CDAN 

La publicació, impulsada pels serveis educatius d’Es Baluard, 
La Panera i el CDAN, recull els resultats de l’experiència duita a terme durant el projecte “Xarxa 
d’intercanvi entre programes d’educació especial de centres d’art contemporani de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània (2008-09)” i les conclusions a les quals va arribar el grup. Es completa amb 
una sèrie d’articles de professionals del món sociosanitari, educatiu i artístic, alguns de caire més 
teòric i d’altres on s’exposen experiències pràctiques. 

“Art contemporani a l’hospital”
Es Baluard, juntament amb el Centre d’Art La Panera de Lleida i amb el CDAN d’Osca el 2009 i Le 
BBB de Tolosa, el 2010 han rebut les ajudes per “iniciatives culturals” de l’Euroregió Pirineus Medi-
terrània que donen suport al programa “Art contemporani a l’hospital”. El programa té una doble 
vessant; per una part formativa, dels diferents membres dels serveis educatius dels centres impli-
cats, en la realitat i els protocols establerts dins la xarxa sanitària i, per l’altra, aportar recursos per 
a poder dur a terme actuacions artístiques en els àmbits hospitalaris dels territoris implicats.

Gràcies als ajuts de 2009, durant el 2010 es pogueren realitzar els tallers d’artista ja esmentats 
“Nàufrags” i “Fes el teu autoretrat”. A finals de 2010 l’Àrea d’Educació ha tornat a gaudir d’una 
nova ajuda, la qual cosa permetrà durant 2011 poder realitzar noves actuacions a hospitals.
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Grup de recerca educativa 
Els excel·lents resultats de la feina en xarxa iniciats gràcies als projectes de l’Euroregió, constata-
ren la necessitat d’establir permanentment una via de col·laboració entre els departaments educa-
tius de diferents centres.
 
Així doncs, el 17 de setembre del 2010 s’inicià el grup de recerca educativa amb una primera tro-
bada al Centre d’Art La Panera. En un principi, formen part del grup Es Baluard, La Panera, CDAN 
i ARTIuM, amb la intenció que en un futur es vagin incorporant més centres al projecte. 
 
Entre els objectius del grup es troba el de crear línees d’investigació relacionades amb els projec-
tes educatius duits a terme pels diferents centres, per a compartir i incorporar nous referents que 
ajudin a millorar les nostres pràctiques educatives.

ALTrES ACTIVITATS

Fi de curs de “Jocs coreogràfics” 
28 d’abril de 2010 

Les terrasses del museu acolliren la fi de curs del projecte de dansa i educatiu “Jocs coreogràfics”, 
el qual és 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
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1 i 2- Sessions al 
Centre d’Art La Panera

3- “Jocs coreogràfics”
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29/09/10, Última Hora  

10/11/10, Suplement Educatiu, Última Hora

22/05/10, Última Hora

9/10/10, Diari de l’Escola, Diario de Mallorca
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25/02/10, Mallorca Zeitung 

16/06/10, Diari de Balears 

24/03/10, http://palmademallorca.portaldeciutat.com
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“Paisatges creuats. Mirades a la 
Col·lecció d’Es Baluard” 
Visita comentada de Cristina ros 
8 de gener de 2010 

Visita comentada a “Paisatges creuats. Mirades 
a la Col·lecció d’Es Baluard” per Cristina Ros, 
comissària de la exposició i directora del 
museu. Durant la visita es presentà el catàleg de 
“Paisatges creuats”, el volum que inaugurà una 
sèrie de publicacions sobre les diferents mirades, 
les diverses maneres com es pot interpretar la 
col·lecció permanent d’Es Baluard. 

Hi assistiren 31 persones

Juan Uslé. “nudos y rizomas” 
Col·loqui entre Juan Uslé i Fernando Francés 
27 de gener de 2010

L’artista Juan uslé, un dels grans referents 
de l’abstracció contemporània, conversà amb 
Fernando Francés, comissari de “Nudos y 
rizomas”, a un col·loqui obert al públic per a 
conèixer de primera mà el seu procés creatiu. 
“Nudos y rizomas” fou la seva primera exposició 
individual a les Illes Balears, una acurada 
selecció de les obres més complexes i enèrgiques 
d’entre les realitzades del 1993 al 2009.

Hi assistiren 48 persones

“En Privat 2. L’opció desamable”
Col·loqui entre Carlos Jover i Juan redón
30 de juny de 2010

En el marc de l’exposició “En Privat 2. L’opció 
desamable”, el comissari Carlos Jover, qui 
exposà la seva tesi del col·leccionista com a 
segrestador d’obres d’art, i Juan Redón, un dels 
col·leccionistes que van aportar obres d’art 
per a aquesta mostra, que va permetre veure 
peces la majoria de les quals no havien estat 
exhibides públicament amb anterioritat, van 
realitzar un col·loqui que va comptar amb la 
participació activa de Cristina Ros, directora 
del museu, així com del públic assistent. 

Hi assistiren 43 persones

Projecció del documental Juan Uslé 
16 de febrer, 17 de març i 15 d’abril de 2010

Es Baluard projectà el documental Juan Uslé 
amb el qual els espectadors van poder descobrir 
com fa feina Juan uslé als seus estudis de 
Nova york i de Saro (Cantàbria), les influències 
que rep d’ambdós indrets, fins a quin punt el 
marcà un viatge al Nepal o el procés amb què 
aquest artista prepara una exposició. A més, 
el documental oferia entrevistes a Fernando 
Francés, comissari de “Nudos y rizomas” i 
director del CAC Málaga, i a Fernando Huici, 
director i crític de la revista Arte y Parte.

Hi assistiren 41 persones

“Lo más cerca que estuve del paraíso”

Taller de fotografia a càrrec d’Alberto 
García-Alix 
13, 14 i 15 de setembre de 2010

Coincidint amb la celebració de l’exposició 
“Lo más cerca que estuve del paraíso”, Alberto 
García-Alix va impartir un taller a Es Baluard 
en el qual van participar dotze alumnes amb 
nivell avançat de fotografia. El taller va oferir 
l’oportunitat de compartir amb un dels grans 
mestres de la imatge un espai de debat i 
xerrades, així com sessions fotogràfiques de 
carrer.  

Conferència “La imagen y la palabra”
15 de setembre de 2010

Alberto García-Alix va realitzar la lectura-
conferència “La imagen y la palabra”, en la 
qual va acompanyar una narració a partir dels 
propis textos amb les imatges de l’exposició “Lo 
más cerca que estuve del paraíso”.  

En total hi assistiren 222 persones

“La remor del món: de l’informalisme 
a les noves abstraccions 1950-2010”
Conferència de Juan Manuel Bonet
27 d’octubre de 2010

Es Baluard va oferir la conferència 
“Arquitectura, música, literatura: el museu 
com a espai de diàleg entre les arts” de Juan 
Manuel Bonet, comissari de “La remor del món: 
de l’informalisme a les noves abstraccions 
1950-2010”, en la qual va tractar el paper dels 
museus com a punt de referència cultural a 
partir d’exposicions i activitats, destacant la 
seva nova funció d’articuladors de les arts 
plàstiques amb les altres arts. 

Hi assistiren 31 persones

ACTIVITATS PARAL·LELES A LES EXPOSICIONS TEMPORALS 

ACCIO CuLTuRAL
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1- Visita comentada de 
Cristina Ros

2- Cristina Ros, Carlos 
Jover i Juan Redón

1 a 3- Taller amb 
Alberto García-Alix

4- Juan Manuel Bonet 
i Cristina Ros
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Workshop i espectacle de la companyia 
de dansa Mercedes Boronat
20 de febrer de 2010
Mercedes Boronat, coreògrafa i ballarina, 
va portar a l’Aljub del museu la seva obra 
Butterfly, espectacle de dansa i moviment que 
explora la possibilitat d’una alliberació de les 
nostres inhibicions a través de la transformació. 
És un recorregut sense narració en deu 
moments d’una evolució que vuit intèrprets 
realitzen sobre un espai escènic dividit en 
parcel·les numerades. 

20 i 21 de febrer de 2010
Durant la seva estada Mercedes Boronat va 
impartir un taller en el qual els assistents van 
poder experimentar el mateix procés creatiu 
que els artistes de Butterfly. 

En total hi assistiren 132 persones

Taula rodona 
“Col·leccionisme en el nom de l’Art”
25 de febrer de 2010

La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Sebastià i la Conselleria de Cultura i Patrimoni 
del Consell de Mallorca van organitzar a Es 
Baluard la taula rodona “Col·leccionisme en el 
nom de l’Art”. Els participants a la taula varen 
ser: Alejandro Villalba Lázaro (col·leccionista), 
Pere A. Serra Bauzà (acadèmic numerari), Carlos 
Jover Jaume (crític d’art) i José María Pardo 
Falcón (acadèmic numerari), i Rafa Forteza 
Muñoz (acadèmic numerari), qui va moderar 
l’acte.

Hi assistiren 151 persones

Concerts de Música de cambra de 
l’orquestra Simfònica de les Illes 
Balears 

Del 27 de febrer al 24 d’abril de 2010
Es Baluard va acollir, un any més, un cicle de 
concerts de música de cambra de la Fundació 
Pública de les Balears per a la Música. El 
cicle va constar de cinc concerts amb obres 
d’escriptura moderna i contemporània, 
interpretades per solistes de l’Orquestra 
Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”. 

27 de febrer de 2010
Selecció d’obres de:
Henrik Holding-Jørgensen, László Dubrovay, 
Anthony Plog, Marc Andersen, Guss, Brader, 
Michel Godard i Andy Emler.

Tobies Isern, tuba
Juan Carlos Murgui, percussió

6 de març de 2010
Caoshéé: Juan Carlos Murgui
Boast: solo de tuba, Henrik Holding-Jørgensen
Metal Fons: Juan Carlos Murgui
Vangeliando: Vangelis Papathanasiou
Cadente: peça per a tuba solista i quartet de 
trombons
Meltdown: Jon Sass

Juan Carlos Murgui, percussió
Tobies Isern, tuba
Jean C. Brunet, trombó
Bartomeu Serra, trombó
José Maria Sbert, trombó
Tomeu Garcies, trombó

10 d’abril de 2010
Ravel: Le Tombeau de Couperin
Ligeti: Sis bagatel·les
Granados: Danza andaluza 

Josep Miralles, flauta
Javier Arnal, oboè
Eduardo Bernabeu, clarinet
Joana Rullan, fagot
Miriam Merino, trompa

17 d’abril de 2010
Farkas: Antigues danses hongareses 
Hindemith: Petita peça de cambra per a quintet 
de vent 
Malcolm Arnold: Quintet de vent 
Jacques Ibert: Tres peces curtes

Josep Miralles, flauta
Javier Arnal, oboè
Eduardo Bernabeu, clarinet
Joana Rullan, fagot
Miriam Merino, trompa

24 d’abril de 2010
Telemann: Concert per a  quatre trompes
Hindemith: Sonata per a quatre trompes
Bach: Preludi coral Wir Glauben all’an einen Gott
F. Tull: Lament (In memoriam Philip Farkas)
L. Shaw: Fripperies, 20, 11 i 17

“Cornogràfics”
Joan Barceló, trompa
Nigel Carter, trompa 
José Francisco Fortea, trompa
César Guillem, trompa 
Miriam Merino, trompa

En total hi assistiren 603 persones

ACTIVITATS gENERALS

1- Espectacle Butterfly

2- Workshop

1 i 2- Concerts de 
l’Orquestra Simfònica  
de les Illes Balears

1 1

2 2
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Fascicles Musicals
19 de març, 25 de juny, 15 d’octubre, 12 de 
novembre i 10 de desembre de 2010

El 2010 Es Baluard inicià un nou cicle dedicat a 
la música més jove: Fascicles Musicals. un nou 
programa de concerts en el qual es presenten 
projectes de diferents estils: pop, folk, indie, 
experimental, electrònica, etc. del panorama 
musical actual. A manera de col·lecció musical, 
Es Baluard va oferir durant diferents divendres 
de l’any diverses entregues de concerts de grups 
o solistes locals i nacionals, emergents i de 
trajectòria més llarga, aprofitant els diferents 
espais del museu. 

El cicle fou inaugurat pels mallorquins Papa 
Topo, una de les bandes més atractives del pop 
espanyol actual, que va presentar Oso panda, 
la seva primera producció discogràfica de la mà 
de Guille Milkyway i del segell Elefant Records. 
La resta de concerts foren protagonitzats per 
Emilio José (Galícia) acabat d’arribar dels 
festivals Primavera Sound i Sónar, The Bankers 
(Mallorca-Menorca) amb projeccions d’óscar 
Cabezas, oso Leone (Mallorca) amb la seva 
presentació oficial acompanyada de visuals de 
Dios Coridex, i Sr. nadie (Madrid) presentant 
el seu disc En la ciudad del aire amb el 
complement de les il·lustracions de Fran Bravo. 

En total hi assistiren 1.146 persones

Playtime. Mostra de cinema itinerant
25 i 26 de març de 2010

Es Baluard va oferir la Mostra de cinema 
itinerant de Playtime, comissariada per Natalia 
i Enrique Piñuel, que recull alguns dels millors 
treballs realitzats a Espanya en els darrers 
anys com a plataforma dels nous creadors 
audiovisuals. La mostra va tenir lloc durant dos 
dies, amb els següents continguts: 

PROGRAMA 09 
Los individuos, Kain Adam
Fin, Gabriela Martí
Suena brillante, Luis Cerveró
Today is Sunday, Issac Berrokal
Passer/8, César Pesquera
Para Sonia Gómez: experiencias con un 
desconocido show, José Luis Cañadas
Scratched job, David Buendía i Fernando Cano

PROGRAMA FOuND FOOTAGE 
¿Quién puede matar a un hombre?, Enrique 
Piñuel
Tabla aeróbica nº 4 (entrenamiento para 
pintores), Gonzalo de Pedro 
Matar a Hitchcock, Alberto Cabrera
Nif fin, Albert Alcoz
The end, Fernando Franco
Alone, Gerard Freixes
Jean Claude Van Dance, Left hand rotation
La cosa nuestra, María Cañas

En total hi assistiren 31 persones

Primera Jornada de Biblioteques i Còmic
27 de març de 2010 

Encontre entre bibliotecaris i autors de còmic 
per a debatre la catalogació de tebeos a la 
biblioteca, les accions i resultats del còmic a les 
biblioteques del 1999 al 2009 i la significació 
del còmic a la biblioteca. Amb la participació de 
Joan Miquel Morey, president de l’Associació 
de Víctimes del Còmic, dels bibliotecaris Anna 
Martínez-Reina (Barcelona) i Julio Pequero (La 
Corunya) i el dibuixant de còmic Àlex Fito. 

Organitza el Consell de Mallorca, Departament 
de Cultura i Patrimoni, Norma Còmics i la Xarxa 
de Biblioteques de Mallorca.
Col·labora l’ABADIB, Associació de Bibliotecaris, 
Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears.

Hi assistiren 130 persones

Guate va vest
Presentació col·lecció Irene Peukes
14 d’abril de 2010

Es Baluard va acollir la presentació de Guate va 
vest II, col·lecció de la dissenyadora Irene Peukes, 
amb música de Neotokyo i escultures de Marcos 
Vidal a diversos espais del museu. Guate va vest 
és un projecte amb un vessant humanitari, totes 
les peces de vestir han estat elaborades a mà 
per artesanes de Quetzaltenango (Guatemala) 
aplegades per l’Associació Asimam, que procura 
el desenvolupament socioeconòmic d’aquesta 
zona. Abans de la desfilada es va estrenar en 
primícia el vídeo Wings, pearls & pigs, d’Eder 
Santos amb la presència de l’artista.

Hi assistiren 229 persones

1- Papa Topo

2- Sr. Nadie

3- Oso Leone

4- Emilio José

5- The Bankers

1 2

1

2

3

5

4

1- Jornades de 
Biblioteques i Còmic

2- Presentació Guate 
va vest II
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FESTIVAL ALTERNATILLA

CineMix
25 d’abril, 13 de maig i 10 de juny de 2010

El cicle CineMix va posar al dia el diàleg entre 
dues disciplines que, en els inicis del cinema, 
eren gairebé indissociables: la música en directe 
i la projecció cinematogràfica. Les diferents 
sessions van tenir com a protagonistes tres 
grans pel·lícules plenes d’imatges evocadores, 
que van comptar amb el complement musical 
d’intèrprets d’avantguarda. 

Juha, Aki Kaurismäki, 1999, Finlàndia + 
Huntsville, Noruega
Die Abenteuer des Prinzen Achmed, Lotte 
Reiniger, 1926, Alemanya + NLF3, França
Vampyr – Der Traum des Allan Grey, Carl T. 
Dreyer, 1931, Alemanya + Hauschka,  Alemanya 

Exposició Lou reed. “romanticism”
Del 29 d’abril al 30 de maig de 2010

Es Baluard es va convertir en el primer museu 
d’Europa que va exposar la col·lecció de 
fotografies de Lou Reed, “Romanticism”. La 
mostra va estar formada per 23 fotografies 
realitzades per Lou Reed entre 2005 i 2008 
durant les seves gires de concerts arreu 
del món. Amb un predomini dels motius 
paisatgístics i arquitectònics, les fotografies 
de Lou Reed van ser preses en escenaris 
bàsicament rurals amb una càmera digital que 
l’artista va adaptar per a “veure” en la zona 
infraroja, el que els dóna una aura sobrenatural.

Documental Red Shirley 
30 d’abril i 4, 9, 11 i 13 de maig de 2010

Presentació del documental Red Shirley, que va 
suposar el debut com a director de Lou Reed, 
qui, juntament amb Ralph Gibson, es va posar 
rere la càmera per a rodar la biografia de la seva 
cosina centenària Shirley. A més de codirigir-
lo, Lou Reed es va fer càrrec de la producció, 
la fotografia addicional i la banda sonora, 
tasca que portà a terme amb el seu grup Metal 
Machine Trio. 

“Haiti. The earth that died screaming”  
4 de juny de 2010

una nit de visuals, música i conscienciació 
amb fotografies de Pep Bonet i música de José 
Bautista.

El 12 de gener de 2010, un terratrèmol 
catastròfic de magnitud 7.0 va devastar Haití. 
Va haver-hi més de 230.000 morts, 300.000 
ferits i deixà un milió de persones sense sostre. 
Pep Bonet viatjà a Haití a una missió amb la 
Fundació Gift of the Givers amb un equip de 
53 persones de rescat, metges i periodistes 
per a documentar la dramàtica situació a què 
s’enfrontaven els haitians.  

En el pati d’Es Baluard es van projectar 
fotografies de Pep Bonet acompanyades de la 
música de José Bautista. Posteriorment es va 
organitzar una subhasta benèfica en la qual 
es van incloure dues fotografies originals de 
Pep Bonet signades per l’artista. La recaptació 
de la subhasta es va destinar íntegrament a la 
Fundació Gift of The Givers en suport del seu 
treball a Haití.

Aquestes activitats van ser organitzades per 
Alternatilla i coordinades per Es Baluard. 

En total assistiren 800 persones a les 
activitats del festival.

Palma amb la Dansa
1 de maig de 2010

Amb motiu de les activitats de Palma amb la 
dansa, organitzades per l’Ajuntament de Palma 
entorn a la celebració del Dia de la Dansa, Es 
Baluard va acollir l’obra “y del resto no sé nada” 
de la companyia Ember, formada per Jorge 
Jáuregui Allue i Laura Aris Álvarez a l’Auditori 
del museu. 

Hi assistiren 142 persones

1- Pòster CineMix 

2- Juha

3- Lou Reed a “Roman-
ticism” 

4- Fotograma Red 
Shirley

dijous

13
maig

MUSICA EN VIU

2

3

1

1

4

2
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1 i 2- “Haiti. The eart 
that died screaming”

3- Jorge Jáuregui Allue 
i Laura Aris Álvarez
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Mercedes Boronat 

Laboratori To Vibrate
Del 15 al 17 de maig de 2010

To vibrate és una vibració cap a l’harmonia 
social que convida a participar tant al 
laboratori com a la performance ballarins, 
actors, artistes, performers, etc. La preparació 
de la performance va tenir lloc al laboratori 
d’investigació sobre la vibració que sorgeix de 
l’estat de meditació. Aquest laboratori es va 
celebrar gratuïtament al Quarter d’Intendència 
Centre de Recursos de Creació Contemporània.

Encontre amb Mercedes Boronat
15 de maig de 2010

En l’encontre amb el públic la coreògrafa va 
parlar del seu projecte To vibrate, explicà el seu 
procés de treball exposant-ne les claus creatives 
i va respondre a les preguntes i comentaris de 
Cristina Ros, directora del museu, i del públic 
assistent. 

Performance To vibrate
18 de maig de 2010

La performance To vibrate va tenir lloc a 
diversos espais del museu amb la participació 
dels assistents al laboratori previ i de tot aquell 
visitant que s’hi volgués unir. To vibrate va 
permetre experimentar la silenciosa reserva 
d’energia, creativitat i intel·ligència que es 
troba a l’interior de cada persona. 

DIA INTERNACIONAL DELS MuSEuS 2010
Del 15 al 18 de maig de 2010

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, Es Baluard va organitzar, del 14 al 
18 de maig, diverses activitats. Al 2010, el lema marcat per l’ICOM va ser “Museus per a l’harmonia 
social” i, en aquest sentit, es van programar activitats de caràcter social, a més de la jornada de 
portes obertes del 18 de maig.

Basurama

Encontre amb Basurama
15 de maig de 2010

Basurama és un col·lectiu que estudia els fems i 
els residus en tots els seus formats així com els 
fenòmens inherents en la producció massiva a 
la societat de consum, que aporta noves visions 
com a generadores de pensament i actitud, 
i plantegen interrogants no només sobre la 
nostra manera d’explotar els recursos, sinó 
també sobre la nostra forma de pensar, treballar 
i percebre la realitat.

Spermöla sobre rodes
Del 15 al 18 de maig de 2010

Durant gairebé una setmana, l’equip de 
Basurama va ocupar el pati del museu amb 
mobles i objectes que van intervenir per a 
què fossin mòbils. Desenes de mobles foren 
rescatats per a tornar a la vida amb formes 
mutants i una nova existència com a objectes 
públics amb l’objectiu de convertir l’espai 
públic d’Es Baluard en un lloc per a l’intercanvi 
col·lectiu i l’acció creadora. Els visitants foren 
convidats a enriquir l’intercanvi amb els seus 
propis objectes, van poder descobrir el nou 
mobiliari del museu i durant la darrera jornada 
es van poder endur els seus objectes de desig a 
casa.  

Marc Masmiquel 
15 de maig de 2010

Conferència a càrrec de Marc Masmiquel, 
dissenyador d’Estudi M2, dissenyador i editor 
d’Invisible, presentà diferents iniciatives 
participatives i col·laboratives amb el tema 
comú de fer visible allò invisible, sintetitzant 
i materialitzant aquesta idea en un projecte 
editorial sociocultural.

En total, a les activitats al voltant del Dia dels 
Museus hi assistiren 2.291 persones.

1- Mercedes Boronat i 
Cristina Ros

 2- Performance 
To vibrate

1

1

2

32

3- Marc Masmiquel

1- Encontre 
amb Basurama

2- Resultats Spermöla 
sobre rodes
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“Celebrant la participació”
Cine social a l’aire lliure
25 de maig, 1 i 8 de juny de 2010

Continuant amb l’objectiu d’intercanviar 
experiències amb la gent del propi barri, Es 
Baluard va col·laborar amb el Centre Cultural 
Puig de Sant Pere oferint els espais exteriors del 
Museu per a acollir el cicle de cinema “Celebrant 
la participació” amb pel·lícules de temàtica sobre 
el canvi social gràcies a la unió de diferents 
col·lectius i persones. Les pel·lícules que van 
formar part d’aquest cicle van ser: 

Miracolo a Milano (Miracle a Milà), 
Vittorio de Sica, 1951, Itàlia
Luna de Avellaneda, Juan José Campanella, 
2004, Argentina
Ikiru (Viure), Akira Kurosawa, 1952, Japó 

En total hi assistiren 170 persones

Duelo de caracoles
3 de juny de 2010
Xerrada-presentació de la novel·la gràfica Duelo 
de caracoles de la il·lustradora Sonia Pulida i 
el guionista Pere Joan. Activitat que va formar 
part de la programació de la celebració “15 anys 
de tebeo”. Amb la participació de Jesús Moreno, 
editor de SINSEN TIDO.

Hi assistiren 37 persones

Minimúsica  
5 de juny de 2010

Es Baluard va oferir la primera edició de 
Minimúsica com a activitat paral·lela a la 
cloenda dels Tallers Familiars 2009-2010 i va 
comptar amb les cançons en directe dels grups 
de Mallorca i Catalunya Papa Topo, oliveta 
Trencada, Gran Amant, Internet 2 i Fred i Son. 
Minimúsica és un cicle de músiques modernes 
i populars adreçat a pares i mares, nins i nines, 
amb la intenció de fer créixer els més petits 
amb músiques representatives del moment 
social que estan vivint i amb l’amplitud de 
coneixement musical que existeix, sense limitar 
la seva experiència musical a cap estil existent, 
a la vegada que dóna als pares l’oportunitat de 
compartir l’activitat musical amb els seus fills. 
Cada una de les edicions de Minimúsica gira 
entorn a un tema, en aquesta ocasió va ser l’art 
en totes les seves dimensions. 

Hi assistiren 194 persones

2- Actuació de 
Fred i Son

3- Públic del 
Minimúsica

4- Actuació 
d’Internet 2

1- Portada de 
Duelo de caracoles

2

1

3

4

PalmaPhoto 2010
Taller de Graciela Iturbide
Del 19 al 23 de juny de 2010

Com va sent habitual en els darrers anys, 
Es Baluard es va sumar a la celebració de 
PalmaPhoto, en l’edició de 2010, amb la 
participació de Graciela Iturbide, una de 
les fotògrafes mexicanes més reconegudes 
internacionalment per una trajectòria 
fonamental per a comprendre l’evolució que 
ha tingut la fotografia a l’Amèrica Llatina. En 
paral·lel a la seva exposició retrospectiva al 
Casal Solleric de Palma, la fotògrafa mexicana 
va impartir un taller de cinc dies de durada 
a Es Baluard. El taller, dirigit a fotògrafs de 
nivell avançat i/o professional, fou coordinat 
pel col·lectiu Al·liquindoi i es va dividir en 
seminaris, crítiques i sessions d’edició i 
sessions de fotografia de carrer sobre una 
temàtica específica. 

Conferència de Graciela Iturbide
22 de juny de 2010

En el marc dels actes de PalmaPhoto, Graciela 
Iturbide, Premi Photo España 2010 a la millor 
trajectòria, va donar una conferència oberta a 
tot el públic i moderada pel fotògraf mallorquí 
Toni Amengual, en la qual es va realitzar un 
recorregut visual i conceptual per la obra de la 
mexicana.

En total hi assistiren 211 persones

1

2

3

4

1 i 2- Taller amb 
Graciela Iturbide

3 i 4- Conferència 
de Graciela Iturbide
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“LLUnES D’ES BALUArD” 2010
Tots els divendres des del 2 de juliol al 6 d’agost de 2010

“Llunes d’Es Baluard” és un cicle d’espectacles d’arts escèniques i música en els espais exteriors 
del museu, un programa estiuenc que ofereix l’oportunitat per a la trobada 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 performatives, tenint en compte una gran diversitat d’expressions i 
servint de plataforma per a artistes de gran projecció del panorama local, nacional i internacional. 
Els espectacles del cicle giren entorn a un tema comú en cada edició. El cicle s’ofereix 
gratuïtament els divendres de juliol aprofitant l’obertura del museu fins a les 12 de la nit amb la 
tarifa “Tu decideixes”, tarifa d’entrada a partir de 0,10 cèntims d’euro.

La idea sobre la qual va girar “Llunes d’Es Baluard” en l’edició 2010 va ser el concepte d’hibridació, 
característica que conflueix en la gran majoria de les darreres creacions contemporànies en general 
i en els projectes artístics que es varen presentar a Es Baluard en particular: literatura que forma 
part d’un espectacle amb visuals i música electrònica, teatre que conjuga música electrònica, visuals 
i dansa, circ que suma dansa i música instrumental, dansa contemporània que s’hibrida amb 
l’art digital, artistes emergents que treballen amb imatge i música, DJ’s que mesclen el contingut 
musical de les seves sessions amb projeccions visuals i, per acabar, cançó popular unida a la música 
instrumental, l’electrònica, les visuals i la performance-cabaret. 

Agustín Fernández Mallo i Eloy 
Fernández Porta 
Afterpop Fernández & Fernández
Mallorca/Barcelona

Espectacle en format spoken word amb imatges, 
música i textos, fruit de la col·laboració dels 
escriptors Agustín Fernández Mallo i Eloy 
Fernández Porta. Com a fons de la lectura, es 
va utilitzar material sonor i visual a manera de 
sessió de VJ amb visuals amb llicència copyleft.

Intèrprets-creadors: Agustín Fernández Mallo 
Eloy Fernández Porta 

Ínsula Teatro 
Escenas de terror versión 7.10
Mallorca

Escenas de terror versión 7.10 commemora el 
200 aniversari del naixement d’Edgar A. Poe amb 
l’adaptació de tres contes per a obrir les portes 
al paisatge obsessiu de l’autor. Al text teatral 
s’uneixen les disciplines de la música electrònica, 
les instal·lacions escenogràfiques, les imatges i la 
dansa teatre. Projecte que connecta el passat amb 
el present, trencant la nostra posició en el temps. 

Direcció: Alejandro Martín-Francés
Música en directe: NeoTokyo
Instal·lació escenogràfica i visuals: Tatiana Sarasa
Dansa: Lavinia Drexel
Interpretació: Julia Triay, Marc Bibiloni, Enrique 
Pancorbo, Jaime Piñol i Pepa Granda

2 i 3- Ínsula Teatro

1- Agustín Fernández 
Mallo i Eloy Fernández 

Porta

1

2

3

K.Danse
Génesis 3.16
França

Génesis 3.16 va posar en escena dues 
visions oposades: la “clàssica”, que apareix 
en els escrits mitològics antics i l’altra, la 
“desplaçada”, aportada per la mirada d’una 
dona a partir de tres figures mitològiques 
femenines gregues: les sirenes, Andròmeda 
i Ariadna. Les dinàmiques fortament 
contrastades a la dansa, les imatges projectades 
i els elements musicals alimenten l’estètica 
d’aquest espectacle.

Interpretació i dansa: Aude Miyagi, Anne 
Panjwani i Julie Pichavant
Creació musical i sonora: David Fieffé
Direcció coreogràfica i artística: Anne Holst i 
Jean-Marc Matos

Atempo Circ
Atempo
Mallorca/Barcelona

Atempo és un dibuix musical, un espai irreal, 
una terra de ningú on quatre personatges es 
troben. Aquí ells compartiran fragments de 
dues realitats: una de quotidiana i una altra de 
màgica. Ells es coneixen… però no ho recorden… 
la música serà la clau per a arribar a comunicar-
se. un espectacle amb música en directe, 
coreografies energètiques i circ contemporani. 

Idea i creació: Atempo Circ
Intèrprets: Marilén Ribot (corda volant), Miguel 
Ángel Soto (pal xinès), Matías Marré (roda cyr i 
coreografia) i José Arias (violoncel i composició 
musical).
Coproducció: Centre d’Arts Escèniques de Reus 
(CAER)

rayuela DJ’s
Eufòria, ànima, eufòria
Mallorca

Rayuela DJ’s van presentar Eufòria, Ànima, Eu-
fòria. un espectacle on la sessió sonora s’acom-
panya d’una selecció d’imatges inspirada també 
en la tècnica del collage i el loop. Les visuals 
estaven formades per fragments de cinema ex-
perimental i primerenc, televisió dels anys 80 i 
vídeo domèstic de balls populars, entre d’altres. 
Eufòria, Ànima, Eufòria de Rayuela DJ’s és un 
projecte zàping d’imatge i so que apel·là a l’ex-
periència sensorial de l’espectador. 

Gerard Armengol i Marcos Jávega: DJ’s

1 2

3

1 - K.Danse 
2 - Atempo circ
3- Rayuela DJ’s
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Diana Coca 
El Futurismo Siempre Será Glitter
Mallorca

un projecte fotogràfic de l’artista mallorquina 
sobre la festa, la imaginació, la inspiració i la 
evasió. un món de passió on deixar navegar els 
pensaments sense lligams, ni murs de retenció.

La Terremoto de Alcorcón, Banda 
Peut-être, Chuso i Toni Bass DJ 
Perhaps (quizás)
Mallorca/Barcelona

Pepa Charro (LATERREPRODuCE) es va posar 
en contacte amb la Banda Peut-être, composta 
per diversos saxofonistes i un bateria, amb 
els quals va preparar un repertori de cançons 
agombolades per les projeccions de Chuso i 
l’acompanyament de Toni Bass como a DJ, amb 
un vestuari dissenyat especialment per a aquest 
espectacle, donant com a resultat una curiosa, 
innovadora i arriscada aposta. Aquest projecte 
té el seu origen en La noche en blanco de 2009 
en la qual La Terremoto de Alcorcón interpretava 
temes del seu repertori i clàssics de la capital 
madrilenya acompanyada per cinc músics de 
l’Escola Música Creativa.  

Pepa Charro: veu i performance
Toni Bass DJ: DJ, música electrònica 
Chuso ordi: dibuixos i projeccions
Banda Peut-être: saxofons i bateria

En total hi assistiren 1.735 persones

MECAL AIr ES BALUArD
Del 13 d’agost al 3 de setembre de 2010

La primera edició de Mecal Air Es Baluard oferí 
els curtmetratges del Festival Internacional de 
Curtmetratges de Barcelona en les cinc sessions 
que van tenir lloc als exteriors d’Es Baluard 
i amb el mar de fons. una atractiva i original 
proposta per a començar el cap de setmana 
estiuenc a Palma. Curtmetratges de diferents 
temàtiques, entrada gratuïta i un exclusiu espai 
en un entorn artístic, foren els ingredients 
d’aquesta programació d’estiu. 

Cada divendres s’oferí una hora de 
curtmetratges de temàtica variada i mitja hora 
més amb una selecció de curtmetratges de 
temàtica especial. A més, a partir de les 20.00 
hores es varen oferir sessions de DJ’s. 

13 d’agost de 2010
“Japan!”. una batedora de curts per als fans del 
manga i del sushi.

20 d’agost de 2010
“Las 3 S: Sex and Sun”. una sessió de curts 
refrescants, perfecta per al mes d’agost. 

27 d’agost de 2010
“Qué miedo me das”. una nit dedicada al terror 
en general: des del més subtil al gore. 

3 de setembre de 2010
“Sooooooooo 80’s”. La darrera sessió va estar 
dedicada als anys 80, estilismes impossibles, 
sintetitzadors, humor i originalitat per a 
acomiadar el cicle.  

En total hi assistiren 1.203 persones

FESTIVAL nEoToKYo DE MÚSICA 
ELECTrònICA I VIDEoArT
Del 22 al 25 de setembre de 2010

La quarta edició del Festival NT d’Electrònica i 
Videoart, i segona celebrada a Es Baluard, va re-
presentar la consolidació i el creixement del Fes-
tival, de clara vocació experimental, quant a du-
rada, programació, assistència de públic i espais, 
incloent la participació del Quarter d’Intendència 
Centre de Recursos de Creació Contemporània.

22 de setembre de 2010
Destroy’r’us (Palma)
Acid Pimps (Palma)
Tannhäuser Collective (Palma)

23 de setembre de 2010
Projecció Blade Runner - Zan Lyons Remix 
(Regne unit)
Minijacks (Palma)
Pedro Trotz Live (Palma)

24 de setembre de 2010
DJ Muñeca Cruel (Mèxic)
Kingdinsky (Palma)
Roñatron (Palma)
zan Lyons (Regne unit)

25 de setembre de 2010
Muñeca Cruel DJ (Mèxic)
Head Over Heels (Barcelona)
Neotokyo + ERROR_video (Palma)
Meneo + MinimalTV (Guatemala/Barcelona)

En total hi assistiren 2.701 persones

3 a 6- Perhaps (quizás)

1 i 2- El Futurismo 
Siempre Será Glitter 

1 i 2- Mecal Air Es 
Baluard

3- Actuació Neotokyo

1

1 2

3

2

3

5

6

4
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FESTIVAL ArTFUTUrA 2010
Del 4 de novembre de 2010 al 29 d’abril de 2011

Per segon any consecutiu Es Baluard, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de Sa Nostra, va acollir 
ArtFutura, el festival de cultura i creativitat digital de referència a Espanya. Palma fou una de les ciutats 
on es va celebrar el certamen, juntament amb Buenos Aires, Alacant, Barcelona, Gijón, Granada, Pamplo-
na, Madrid, Múrcia, Santiago de Xile, Segòvia, Tenerife, Valladolid, Vigo o Saragossa, entre d’altres.

El programa audiovisual d’aquesta edició d’ArtFutura va comptar amb més de vuit hores 
d’imatges d’alt impacte, les darreres aportacions en animació 3D, MotionGraphics, videojocs i 
efectes especials. Es van projectar documentals com We Live in Public, seleccions d’animació 3D, 
un especial dedicat a Passion Pictures, una selecció de MotionGraphics, virals i videoclips i una 
secció nova: “World Wide Work”, dedicada a la creativitat a Internet.

ProGrAMA:
Programa audiovisual
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 i 20 de novembre de 2010

“Flux Music Video Showcase”
“3D + Motiongraphics en español”
“Demos + Processing”
“Futura Graphics”
“World Wide Work”
“Launder my Head”
“3D ArtFutura Show”
“Passion Pictures”
Chico y Rita - Making-of 
We Live in Public

Centres educatius a ArtFutura 
Juan Montes de oca presenta ArtFutura 
17 i 24 de novembre de 2010

Presentació del festival ArtFutura a càrrec de 
Juan Montes de Oca, director de LADAT, unitat 
d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la uni-
versitat de les Illes Balears (uIB) i selecció especi-
al del programa audiovisual per nivell educatiu.

Programa ArtFutura a la carta 
De dimarts a divendres de novembre de 2010 a 
abril de 2011  

Selecció especial i visionat del programa 
audiovisual per nivell educatiu. 

SMSlingshot de Vr/UrBAn, 
intervencions digitals a espais públics
23 de novembre de 2010

Conferència
Christian zoellner, membre del col·lectiu VR/
urban (Berlín), va pronunciar la conferència 
titulada “The act on hybrid estates” (L’acta sobre 
els estats híbrids) presentant la seva feina 
de creació d’intervencions digitals a espais 
públics en general i SMSlingshot en particular. 
Presentació i traducció a càrrec de Pau Waelder, 
comissari i crític independent.

Acció SMSlingshot
VR/urban va realitzar una acció oberta d’interven-
ció digital als exteriors d’Es Baluard amb el dis-
positiu SMSlingshot, tirador virtual dissenyat per 
a crear situacions d’intervenció urbana per mitjà 
de recursos digitals. El públic assistent va poder 
escriure els seus missatges i llençar-los en forma 
de graffiti digital contra la murada del museu. Els 
missatges creats pel públic es van publicar simul-
tàniament a través de Twitter. 

En total assistiren al festival 862 persones

1- Conferència VR/
uRBAN

2- Centres educatius a 
ArtFutura

2

1
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6/06/10, Diari de Balears

Agost 2010, Infomag 

19/02/10, El Mundo

04/06/10, El Mundo 

25/06/10, El Mundo

16/05/10, Diario de Mallorca

15/04/10, Diario de Mallorca 
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05/08/10, www.mallorcadiario.com

30/06/10, Diari de Balears

09/07/10, FnD, Diario de Mallorca

30/06/10, Última Hora  

24/06/10, Mallorca Magazin 
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03/07/10, El Mundo 

16/09/10, Mallorca Zeitung

24/09/10, El Mundo    

22/09/10, Diari de Balears
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30/04/10, El País

04/06/10, Diari de Balears 22/04/10, www.alternatilla.com

04/05/10, El País

novembre 2010, Infomag

24/11/10, Diari de Balears 

05/11/10, Diario de Mallorca 
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Àrea de Màrqueting

L’Àrea de Màrqueting té com a funcions 
principals la captació de recursos per 
a la dinamització del museu i la seva 
programació, 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 
exposicions temporals i les activitats 
d’educació i acció cultural.
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L’Àrea de Màrqueting té sota la seva responsabilitat la imatge i identitat de la marca del museu, 
la publicitat, les relacions públiques i amb els Amics d’Es Baluard, les estratègies de màrqueting 
directe, la promoció de vendes i la recerca de patrocinis i mecenatges.

La principal finalitat de l’Àrea de Màrqueting dins aquest 2010 ha estat intentar aconseguir que 
l’oferta del museu formi part del conscient de la ciutadania, la projecció exterior d’Es Baluard, així 
com la consecució de recursos econòmics perquè puguin ser invertits en la millora del museu i la 
intensificació de les activitats. 

Els objectius essencials de l’Àrea de Màrqueting són:
- Projectar una imatge del museu que reflecteixi el seu esperit de la manera més fidel possible: 

una imatge contemporània, dinàmica, fresca i propera, però també rigorosa en els criteris d’ex-
posició i programació d’activitats.

- Establir relacions amb la comunitat, aconseguir el suport de la ciutadania i intentar arribar a 
públics més amples i diversos. Captació de visitants, usuaris de tallers i assistents a les diver-
ses activitats.

- Fidelització de persones i famílies com a Amics d’Es Baluard.
- Consecució de recursos econòmics mitjançant patrocinis i programes de mecenatge, a més del 

lloguer dels espais disponibles del museu. 
- Augmentar la visibilitat d’Es Baluard. Donar publicitat i difusió al museu, als seus serveis i a 

la seva activitat.
- Promoure els productes ja existents.

Entre les accions de l’Àrea de Màrqueting s’han d’enumerar les següents:
renovació de la imatge corporativa:
- Aplicació i control de la imatge corporativa
Visitants:
- Donar a conèixer les exposicions, activitats i el mateix museu entre la ciutadania.
- Identificació, anàlisi i promoció dels productes del museu segons el públic.
- Establir acords amb empreses, clubs d’empreses i professionals del sector turístic (hotels, agènci-
es de viatges i operadors turístics), per a informar del museu i atreure’ls.
- Gestió de la base de contactes del museu. Enviament de les invitacions (correu ordinari i electrònic).
- Atenció al visitant.
Estratègia de venda:
- Captació d’empreses i particulars per a l’organització d’esdeveniments privats al museu, amb el 
lloguer dels espais disponibles. 
- Venda d’entrades.
Amics d’Es Baluard:
- Captació i fidelització d’Amics d’Es Baluard, amb l’organització d’iniciatives d’interès per al col-
lectiu d’Amics.
Promoció:
- Realització del material de difusió del museu (fullets, invitacions, cartells, banderoles, etc.). Dis-
tribució.
-Realització de campanyes de publicitat per al museu. 
Patrocinis i mecenatge:
- Captació de patrocinis per part d’empreses i institucions.

renovació de la imatge corporativa
Al 2010 s’ha desenvolupat una renovació en la imatge corporativa.
Inicialment, per a la creació de la imatge corporativa i segons consta al Manual d’Identitat Corpo-
rativa (MIC), es varen tenir en compte un seguit de circumstàncies objectives que definien la realitat 
institucional del museu Es Baluard: 

• Consorci públic-privat
• Institució cultural avançada
• Societat balear
• Projecció internacional

També es varen tenir en compte diversos valors que la institució assumia com a propis i en els quals 
basà inicialment la seva identitat:

• Contemporània
• Mediterrània
• Innovadora
• Dinàmica
• Oberta, participativa

Així, tant la marca d’Es Baluard com el manual d’identitat corporativa es varen dissenyar pensant 
en recollir i transmetre de forma fidel i coherent les circumstàncies i valors esmentats.

Celebrat el cinquè aniversari de la inauguració d’Es Baluard es va començar a pensar en una neces-
sària evolució del símbol, dels colors, de la seva ubicació i de les proporcions respecte del nom del 
museu, per a oferir una imatge més contemporània, amb més taca i més proporcionada. A principis 
de 2010, es va iniciar l’aplicació del renovat manual d’identitat corporativa, que no és més que una 
subtil evolució del primer, en el qual el símbol s’aplica sempre separat del nom, com a segell de mar-
ca, en la versió d’un sol color, preferentment en negre (si és necessari es pot aplicar en blanc sobre 
negre o colors foscs) i d’unes mides més reduïdes respecte de les del nom.

Amb aquest logotip renovat es varen realitzar 5 banderoles genèriques Pantone 3965 col·locades al 
passeig d’entrada del museu.

nombre de visitants
El nombre de visitants d’Es Baluard al llarg de 2010 ha estat de 378.267, cosa que suposa un incre-
ment del 16,3% respecte de l’any anterior.

Així mateix, l’afluència a les inauguracions d’exposicions a Es Baluard ha augmentat considera-
blement ja que el museu s’està convertint en un espai de sociabilitat, gràcies a l’augment de les 
activitats, de la presència de gent jove i d’entendre Es Baluard com a punt de trobada de l’art, espai 
d’intercanvi d’experiències i debat d’idees.

MÀRquETINg
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Estratègia de venda
Es treballen en profunditat dos subproductes dins l’estratègia de venda: la venda d’entrades i el 
lloguer d’espais.

- Venda d’entrades:
Negociació anual de col·laboracions amb agències de viatges i operadors turístics, com poden ser 
TuI (creació d’una visita a mida), Iberoservice, Travelplan, Come2mallorca.com o bé Hotelbeds. 

Acords amb clubs d’empreses com FNAC, ACOVIS (Associació de Comerciants de la Via Sindicat) i, 
com a novetats dins aquest 2010, incorporació d’acords amb empreses com LKXA (Carnet Jove de “la 
Caixa”), Aliança (companyia d’assegurances) o consorcis com l’Institut Balear de la Joventut (Carnet 
Jove) amb la creació d’una tarifa especial de 3 euros per als titulars.

Acords amb empreses / associacions hoteleres gràcies a la creació de targetes descompte “Advanta-
ge Special Card” personalitzades per a cada hotel i dirigides al client final i inclusió de la visita al 
museu en paquets de cap de setmana amb els hotels de ciutat (City Break).

- Lloguer d’espais:
Acords amb agències especialitzades en l’organització d’esdeveniments o agències de viatges. En 
aquest aspecte i per raons econòmiques actuals incentivem les agències i empreses  locals amb 
descomptes.
 
Captació de clients directes (empreses) com consultores, col·legis oficials, associacions culturals 
etc. Implantació d’una política de fidelització d’empreses amb descomptes dirigits a clients directes 
recurrents amb possibilitat de convertir-se en patrocinadors o mecenes.

Shootings fotogràfics i audiovisuals en els espais del museu, majoritàriament exteriors (productores 
Robbie Bellapart, Amazing Spaces, The Production Factory…).

Acords amb associacions/ONG/institucions per a la celebració d’actes especials amb caràcter be-
nèfic i social. 

Adhesió al consorci Congressos i Incentius de l’IMTuR (des de l’any 2006) i enviament de materi-
al promocional a fires especialitzades (Fira Internacional de Turisme Cultural de Màlaga, FITuR, 
ITB...).

El 2010 s’ha donat una estreta col·laboració amb la presidència espanyola de la uE amb la celebra-
ció d’esdeveniments com l’Encontre de Presidents de la uE i la Conferència Ministerial de la uE.

Altres esdeveniments realitzats el 2010 són les conferències de treball solidari, el sopar de lliura-
ment de premis Superyacht Cup, la reunió del laboratori farmacèutic Pharma, la conferència-tast 
del Formatge de Maó uIB 2010, la conferència-tast de l’Ensaïmada de la uIB 2010, lliurament de 
diplomes a les Dones Empresàries, conferència de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, celebració 
del Dia d’Europa, acte d’Amics de la Infància, presentació de “Palma Thursday Night Fever!” i, entre 
d’altres, el Congrés de Salut Laboral 2010.

Amics d’Es Baluard
Iniciativa de fidelització i avantatges per a aquelles persones que segueixen amb més fre-
qüència les activitats i exposicions d’Es Baluard. El programa d’Amics d’Es Baluard es 
desenvolupa des de la inauguració del museu, l’any 2004, i va ser presentat el setembre 
d’aquell any durant la celebració de la Nit de l’Art. Aquest programa de fidelització pretén 
donar als seus associats un tracte preferent en el museu, el qual hi manté una comunicació 
en línia habitual.

Amb la renovació de la identitat corporativa també s’ha realitzat un canvi a la targeta 
d’Amics, ara del color Pantone 3965 amb la paraula Amics d’Es Baluard en blanc: 

Promoció
Les estratègies de promoció van destinades a aconseguir la màxima difusió del museu i de les seves 
activitats. Entre les accions que desenvolupa l’Àrea de Màrqueting es poden destacar les següents:

Elaboració d’elements promocionals (banderoles, cartells, invitacions, fullets de mà, etc.) per a cada 
exposició. Al 2010:

- Juan uslé. “Nudos y rizomas”
-“Els llocs de l’abstracció de l’Amèrica Llatina. Col·lecció Ella Fontanals Cisneros”
- Dietrich Klinge. Transformacions 
-“En Privat 2. L’opció desamable”
- “La remor del món: de l’informalisme a les noves abstraccions 1950-2010”
- Pep Llambías. Septem
- Alberto García-Alix. “Lo más cerca que estuve del paraíso”

A més, es porta el control de la imatge corporativa de les activitats on Es Baluard apareix com a 
organitzador o col·laborador al llarg de 2010. 

Instal·lació Nadal 2010/2011 que va anar a càrrec d’Astrid Colomar, la qual a més de la instal·lació 
“Sanguis materna” va realitzar la postal de Nadal 2010. Des de l’any 2008, Es Baluard ofereix els 
seus espais exteriors com a foment i suport de la creació artística actual a artistes joves de les Illes 
per a fer una instal·lació en dates nadalenques amb la proposta que facin una obra sobre allò que 
els suggereix el Nadal. 

Repartiment dels elements promocionals segons els àmbits establerts per a cadascun.

Informació sobre totes i cadascuna de les activitats del museu per mitjà de correus electrònics.

Relacions amb associacions ciutadanes, associacions culturals, col·legis professionals, centres cul-
turals, hotels, agències de viatges, etc., per a donar a conèixer el museu i gestionar la possible visita.

Publicitat a mitjans de comunicació d’informació general i a mitjans especialitzats en art contemporani.

Juan Uslé
Nudos y rizomas
29 DE GENER - 10 DE MAIG DE 2010

Amb la col·laboració de

Plaça Porta Santa Catalina, 10  -  07012  Palma    T +34 971 908 200    museu@esbaluard.org

www.esbaluard.org

6èaniversari

1 2

1

2

3

1- Cimera unió 
Europea

2- Encontre directors 
Generals de la uE

1- Nova targeta d’Amics

2- Banderola exposició 
“Nudos y Rizomas”

3- Pòster “Llunes d’Es Baluard”
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Patrocinis i mecenatge
Des de la seva inauguració, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, té un progra-
ma de Patrocini i Mecenatge dirigit a les entitats i empreses que desitgin unir la seva imatge al mu-
seu i, així, col·laborar amb la cultura i l’art, a més de reafirmar el seu compromís amb una societat 
per a la qual la cultura és un dels principals pilars. Fent part del programa de patrocini i mecenatge 
d’Es Baluard, l’entitat queda lligada al museu per un temps determinat, rebent un tracte privilegiat 
i unes contraprestacions de caràcter sociocultural i honorífiques en funció de la categoria a la qual 
pertanyi. A l’any 2010, han col·laborat amb Es Baluard les següents empreses i moltes de les coses 
que realitzem no serien possibles sense el seu suport: 

Portes 
obertes
 Avui, demÀ i els diumenges
7, 14, 21 i 28 de febrer de 2010

JuAn uslÉ 
nudos Y riZomAs
(fins Al 2 de mAig de 2010)
 

JoAnA 
vAsConCelos
gArden of eden #2
(fins Al 7 de febrer de 2010)
  

PAisAtges CreuAts
mirAdes A lA Col·leCCió 
d’es bAluArd
HelenA AlmeidA, PePe CAñAbAte, 
mAriA CArbonero, toni CAtAnY, 
Pierre gonnord, Anselm Kiefer, 
JoAquim mir, JoAn moreY, JoAquín 
sorollA...

 

noves 
AdquisiCions
Amb la col·laboració de:

www.esbaluard.org

6èaniversari

A partir de les 10.00 h
BASURAMA. SpeRMölA SoBRe RodeS
No tindràs pas un moble vell...?

A les 11.00 h
Inauguració exposició “NàUfRAgS”
Projecte a càrrec d’Isabel Castro 
amb els usuaris de la UME “Lluerna” de GESMA

De 19 a 22.00 h
PERFORMANCE ”To VIBRATe”. Mercedes Boronat 

Exposicions
els llocs de l’abstracció de l’Amèrica llatina
Col·lecció ella fontanals-Cisneros
Fins al 20 de juny

dietrich Klinge. Transformacions
Fins al 6 de juny

lou Reed. Romanticism
Exposició de fotografies de Lou Reed
Fins al 30 de maig

obres de la col·lecció d’es Baluard

©
 F

es
tiv

al
 e

m
e3

portes obertes de 10 a 22.00 h

Avui 

Dia 
Internacional 
del Museu
2010. Museus per a l’harmonia social

Plaça Porta Santa Catalina, 10  -  07012  Palma    T +34 971 908 200   museu@esbaluard.org    www.esbaluard.org

Amb la col·laboració de:

Fo
to
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a:

 M
u

n
d

o
 M

o
ra
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Plaça Porta Santa Catalina, 10  -  07012  Palma    T +34 971 908 200    museu@esbaluard.org    www.esbaluard.org

con la colaboración de

Alberto GArcíA-Alix
Lo más cerca que estuve deL paraíso
Hasta el 9 de enero de 2011

rumor del mundo: 
del informAlismo A lAs 
nuevAs AbstrAcciones, 
1950-2010
Hasta el 30 de enero de 2011

obrAs de lA colección 
de es bAluArd
Sala Miró
PicaSSo. ceráMicaS
Dona, Dona
Gabinete: DiáloGoS en la abStracción

16/10/10, El Mundo 

27/05/10, Última Hora 

1 2 3

1a entrega 
Papá Topo

fascicles 
musicals
ConCerts Col·leCCionables

n.1

Plaça Porta Santa Catalina, 10  -  07012  Palma    T +34 971 908 200
museu@esbaluard.org    www.esbaluard.org

HORARI

De dimarts a diumenge: 1/10 - 15/06 de 10 a 20,00 h i 16/06 - 30/09 de 10 a 21,00 h
Tots els divendres de juliol/agost de 10 a 24,00 h
Dilluns tancat
Terrasses exteriors: dilluns a diumenge de 8,00 a 24,00 h

TARIFES

Entrada general 6€

Entrada a exposició temporal 4€

Entrada reduïda* 4,50€

Entrada reduïda a exposició temporal** 3€

Si véns en bici 2€

Tu decideixes: els divendres, entrada a partir de 0,10€

* Dia del Museu: dimarts  |  Estudiants acreditats  |  Més de 65 anys  |  Jubilats  |  Grups  
(amb reserva prèvia)
** i per als titulars del Carnet Jove (tarifa regular)

GRATUÏTAT

Menys de 12 anys  |  Aturats  |  Amics d’Es Baluard  |  Membres de l’ICOM
Persones acreditades pel Museu: periodistes, personal docent, guies turístics i associacions 
culturals

BUS

1, 2 ,3 ,5 ,7 ,46 ,50 (bus turístic)

Exemplar Gratuït - 03/2010

4

1- Anunci Portes 
Obertes 6è aniversari 

 2- Pòster Dia 
Internacional del 

Museu 

3- Anunci exposicions 
Es Baluard 

4- Fulletó Fascicles 
Musicals
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Àrea de Comunicació

L’Àrea de Comunicació s’encarrega 
de l’elaboració de les informacions 
sobre el museu a fi de difondre-les als 
mitjans de comunicació, a l’equip d’Es 
Baluard i als/les visitants potencials 
mitjançant plataformes com el web 
del museu, els Newsletters i les xarxes 
socials. El manteniment dels diferents 
canals comunicatius i la classificació 
i preservació de tres dels arxius del 
museu -l’hemeroteca, la mediateca i la 
fototeca- són altres de les tasques de 
l’Àrea de Comunicació.
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L’Àrea de Comunicació té com a objectiu la difusió informativa del museu. Amb aquesta finalitat, 
les seves línies d’actuació es divideixen en:

- Comunicació convencional: cobertura mediàtica del museu
- Manteniment de la mediateca i l’hemeroteca
- nou web d’Es Baluard (www.esbaluard.org)
- Impuls de les xarxes socials
- Potenciació d’elements de comunicació multimèdia
- Impuls de la intracomunicació

Comunicació convencional: cobertura mediàtica del museu
La incorporació d’eines informatives modernes no ha implicat durant el 2010 la desatenció de les 
conegudes com a convencionals. Per contra, l’Àrea de Comunicació ha reforçat la relació amb els 
periodistes locals, nacionals i internacionals. Paral·lelament, ha tingut cura de la base de dades 
amb la incorporació de nous mitjans, molts d’aquests de l’àmbit internacional gràcies a exposici-
ons com “Els llocs de l’abstracció de l’Amèrica Llatina. Col·lecció Ella Fontanals-Cisneros” o Lou 
Reed. “Romanticism”. L’elaboració de comunicats, de dossiers de premsa, la realització de fotogra-
fies i vídeos en què es documenta l’activitat del museu, l’organització i convocatòria de rodes de 
premsa, la gestió d’entrevistes per als mitjans de comunicació i la correspondència amb els perio-
distes completen aquest apartat. 

Manteniment de l’hemeroteca, l’arxiu audiovisual i la fototeca
El control de l’arxiu informatiu d’Es Baluard es basa essencialment en el clipping -revisió de la 
premsa diària i el seu l’arxiu- i en el manteniment del material audiovisual i la fototeca que gene-
ra directament el museu. El web del museu i les xarxes socials compten així mateix amb arxius, 
però el gruix de la informació audiovisual i fotogràfica i la que apareix als mitjans de comunicació 
se segueix duent a terme de manera interna. 

nou web d’Es Baluard (www.esbaluard.org)
Si el 2009 fou l’any en què l’Àrea de Comunicació d’Es Baluard impulsà la presència del museu 
a xarxes socials com Facebook, Twitter, Tuenti, canal youtube i Flickr, el 2010 ha estat l’any de la 
publicació del nou web, una eina 2.0, publicada íntegrament en tres idiomes (català, castellà i an-
glès), adaptada als nous temps pel que fa a comunicació en línia, amb continguts multimèdia, una 
completa botiga, i que serveix, alhora, com a arxiu del que s’ha esdevingut a Es Baluard des de la 
seva obertura, l’any 2004.

El nou web, dissenyat per l’empresa ANID, propicia una comunicació més fluida, en tant que direc-
ta, amb els visitants potencials del museu, i compta amb totes les prestacions 2.0. És a dir: permet 
el feedback entre els usuaris i l’Àrea de Comunicació del museu, com a coordinador de la nova 
eina. Això s’aconsegueix, principalment, a través del Blog, del full de contacte i el fet que els usu-
aris puguin registrar-se a www.esbaluard.org per a poder estar-ne informats regularment a través 
del Newsletter. També facilita a l’equip del museu quina és, en gran mesura, l’opinió dels usuaris 
sobre Es Baluard.

A més, el nou web completa la comunicació amb els mitjans. Conscients d’això, s’hi incorporà una 
zona de premsa, un lloc de descàrrega d’imatges, dossiers de premsa, talls de veu o, fins i tot, ví-
deos. Material, en resum, que facilita la feina als periodistes, que en fa més fluïda i més ràpida la 
seva disposició i l’obtenció.

L’Àrea de Comunicació s’encarrega de la gestió del nou web. Concretament, du a terme la redacció 
de notícies i notes d’agenda, el contingut d’exposicions i activitats (educatives i culturals), la ges-
tió del Blog i la redacció i l’enviament de Newsletters. 

Impuls de les xarxes socials
Després de la creació el 2009 de les pàgines oficials d’Es Baluard a Facebook, Twitter, Tuenti, Flickr 
i youtube, el 2010 ha estat l’any de la seva potenciació. A 31 de desembre de 2010 -superada la xi-
fra màxima permesa de cinc mil “amics” per perfil- Es Baluard compta amb dos perfils a Facebook, 
un total de 4.200 fans i 5.600 amics.

La clau no resideix únicament en el manteniment dels diferents portals incorporant-hi notícies, imat-
ges, vídeos o convidant-hi a esdeveniments, sinó a explorar també les possibilitats de les xarxes soci-
als, elements comunicatius que es reinventen constantment gràcies a noves aplicacions i redissenys.

Potenciació d’elements de comunicació multimèdia
Conscients que Internet està lligat a llenguatges més directes i ràpids com la imatge i el so en de-
triment d’altres com el text, l’Àrea de Comunicació ha impulsat durant el 2010 la creació de vídeos 
i àudios relacionats amb les activitats del museu. Aquest material es facilita directament als mit-
jans i al públic en general, a través del nou web i de les xarxes socials. 

L’oportunitat que proporciona facilitar a qui ho desitgi conferències dels comissaris, artistes i 
altres agents implicats en el dia a dia del museu, és summament atractiva ja que completa les 
possibilitats informatives. Tenint en compte això, l’Àrea de Comunicació ha encarregat l’elabora-
ció d’aquest material a empreses externes quan l’alta demanda ho requeria. Per exemple, per a la 
promoció de l’exposició Alberto García-Alix. “Lo más cerca que estuve del paraíso”, una de les més 
multitudinàries i també de les que més resposta ha rebut per part dels mitjans de comunicació. 

Aquesta tasca no ha estat en va. Fins el 31 de desembre de 2010, els vídeos del canal youtube d’Es 
Baluard registraven 6.158 reproduccions; una dada significativa del rendiment i del potencial 
d’aquesta eina, atès que el primer cop que s’hi pujà un vídeo fou el 13 novembre de 2009, poc més 
d’un any abans.

Impuls de la intracomunicació
Conscients de la informació que genera Es Baluard i de les seves diferents àrees, sovint incomu-
nicades per qüestions temporals i d’espai, l’Àrea de Comunicació s’ha bolcat en la imprescindible 
tasca  de tenir l’equip al corrent de les activitats del museu. Això s’ha aconseguit, principalment, 
concentrant la intracomunicació del museu a l’Àrea de Comunicació i fent-ne difusió a través de 
la redacció d’un Newsletter intern, que s’envia amb periodicitat setmanal i que es completa amb 
informacions puntuals que es poden generar entre enviament i enviament.

COMuNICACIó

1 32

54 6

1- Roda de premsa 
“Lo más cerca que 
estuve del paraíso”

2 i 3- Roda de premsa 
“Llunes d’Es Baluard”

4- Roda de premsa 
Septem

5- Web d’Es Baluard

6- Roda de premsa “Els 
llocs de l’abstracció de 
l’Amèrica llatina. Col-
lecció Ella Fontanals- 
Cisneros”
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29/12/10, Diario de Mallorca 

22/06/10, Última Hora
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14/05/10, Última Hora 

03/01/10, www.hoyesarte.com 

05/08/10, El Mundo
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29/12/10, El Mundo 
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2010 I 2009

 ACTIu Notes de la memòria 2010 2009

A) ACTIu NO CORRENT  26.154.195,47 26.197.513,52
I. Immobilitzat intangible 5  20.190.882,70 20.576.814,01
 1. Desenvolupament   
 2. Concessions  20.159.380,65 20.549.559,23
 3. Patents, llicències, marques i similars  21.899,52 23.686,99
 4. Fons de comerç   
 5. Aplicacions informàtiques  9.602,53 3.567,79
 6. Altre immobilitzat intangible   
II. Béns del Patrimoni Històric 6  5.592.868,72 5.273.153,03
 1. Béns immobles   
 2. Arxius   
 3. Biblioteques   
 4. Museus  5.592.868,72 5.273.153,03
 5. Béns mobles   
 6. Avançaments sobre béns del Patrimoni Històric   
III. Immobilitzat material 5  363.851,39 340.953,82
 1. Terrenys i construccions  104.644,42 105.120,89
 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material  259.206,97 235.832,93
 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 2010 2009

B) ACTIu CORRENT  1.736.541,48 1.519.437,95
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda   
II. Existències 8 389.641,58 342.951,45
 1. Béns destinats a l’activitat  389.641,58 342.951,45
 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 9 168.550,50 367.250,50
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7  416.441,51 502.444,26
 1. Clients per vendes i prestacions de serveis  128.439,10 187.642,48
 2. Clients, empreses del grup i associades   
 3. Deutors diversos  27.084,88 
 4. Personal   
 5. Actius per impost corrent   
 6. Altres crèdits amb les administracions públiques  260.917,53 314.801,78
 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  2.813,93 2.806,24
 1. Instruments de patrimoni   
 2. Crèdits a empreses  8,93 1,24
 3. Valors representatius de deute   
 4. Derivats   
 5. Altres actius financers 11  2.805,00 2.805,00
VII. Periodificacions a curt termini 7  59.664,99 17.865,28
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  699.428,97 286.120,22
 1. Tresoreria  699.428,97 286.120,22
 2. Altres actius líquids equivalents   

TOTAL ACTIu ( A + B )  27.890.736,95 27.716.951,47
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2010 I 2009

PATRIMONI NET I PASSIu Notes de la memòria 2010 2009

A) PATRIMONI NET  27.196.666,15 27.041.495,56
 A-1) Fons propis 7  2.172.299,91 2.117.517,85
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  587.237,73 
 1. Estatutàries   
 2. Altres reserves  587.237,73 
III. Excedents d’exercicis anteriors   368.494,89
 1. Romanent   368.494,89
 2. (Excedents negatius d’exercicis anteriors)   
IV. Altres aportacions de patrons   
V. Excedent de l’exercici 3  54.782,06 218.742,84

 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  25.024.366,24 24.923.977,71

B) PASSIu NO CORRENT  4.000,00 79.000,00
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  4.000,00 79.000,00
 1. Obligacions i altres valors negociables   
 2. Deudes amb entitats de crèdit   
 3. Creditors per arrendament financer   
 4. Derivats   
 5. Altres passius financers  4.000,00 79.000,00
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 2010 2009

C) PASSIu CORRENT  690.070,80 596.455,91
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  690.045,80 596.430,91
 1. Proveïdors  431.230,33 438.639,98
 2. Proveïdors, empreses del grup i associades   
 3. Creditors diversos  207.245,03 115.507,22
 4. Personal (remuneracions pendients de pagament)   
 5. Pasius per impost corrient   
 6. Altres deutes amb les administracions públiques  51.570,44 42.283,71
 7. Avançament de clients   
VII. Periodificacions a curt termini 7  25,00 25,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIu ( A + B + C )  27.890.736,95 27.716.951,47
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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 31/12/2010 I 31/12/2009

    (Deure) Haver
   Nota 2010 2009

A) OPERACIONS CONTINuADES   
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia  2.350.876,95 2.910.332,58
 a) Quotes d’usuaris i afiliats  10.825,07 14.100,28
 b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors  2.340.051,88 2.896.232,30
 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  196.536,02 227.139,96
 a) Vendes  196.536,02 227.139,96
 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  -79.489,83 -56.226,05
 a) Consum de mercaderies  -79.489,83 -56.226,05
 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  92.457,83 136.891,71
 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent  92.457,83 136.891,71
 b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 
  afectes a l’activitat mtil   
8. Despeses de personal 13  -853.206,63 -836.796,56
 a) Sous, salaris i assimilats  -667.409,39 -641.493,12
 b) Càrregues socials  -185.797,24 -195.303,44
 c) Provisions   
9. Altres despeses d’explotació  -1.639.994,41 -2.145.330,81
 a) Serveis exteriors 13  -1.637.000,29 -2.138.826,01
 b) Tributs  -2.655,34 -6.422,06
 c) Pèrdues, deteriorament variació de provisions 
  per operacions comercials   
 d) Altres despeses de gestió corrent  -338,78 -82,74
10. Amortització de l’immobilitzat 5  -414.039,29 -415.235,91
11. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 10  398.881,76 400.078,38
12. Excessos de provisions   
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat   
 a) Deteriorament i pèrdues   
 b) Resultats per alienacions i altres   

    (Deure) Haver
    Nota 2010 2009

A.1) RESuLTAT D’EXPLOTACIó (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  52.022,40 220.853,30
14. Ingressos financers  3.105,72 6.506,75
 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  3.105,72 6.506,75
  b1) D’empreses del grup i associades   
  b2) De tercers  3.105,72 6.506,75
15. Despeses financeres  -129,49 -8.337,14
 a) Per deutes amb empreses del grup i associades   
 b) Per deutes amb tercers  -129,49 -8.337,14
 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  -216,57 -280,07
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)  2.759,66 -2.110,46

A.3) RESuLTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1 + A.2)  54.782,06 218.742,84
19. Impostos sobre beneficis 12  

A.4) RESuLTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 
  CONTINuADES (A.3 + 19)  54.782,06 218.742,84

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

A.5) RESuLTAT DE L’EXERCICI (A.4 + 20)  54.782,06 218.742,84
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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 31/12/2010

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

A) 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 i anteriors      
II. Ajustos per errors 2008 i anteriors      

B. 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  

C) SALDO FINAL DE L’ANy 2009 1.530.280,12  368.494,89 218.742,84 24.923.977,71 27.041.495,56
I. Ajustos per canvis de criteri 2009      
II. Ajustos per errors 2009      

D) SALDO AJuSTAT, INICI DE L’ANy 2010 1.530.280,12  368.494,89 218.742,84 24.923.977,71 27.041.495,56
I. Resultat del compte de pèrdues i guanys    54.782,06  54.782,06
II. Ingressos i despeses reconeguts en 
  patrimoni net     100.388,53 100.388,53
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  587.237,73 -368.494,89 -218.742,84  

E) SALDO FINAL DE L’ANy 2010 1.530.280,12 587.237,73  54.782,06 25.024.366,24 27.196.666,15
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
LIQuIDACIó DEL PRESSuPOST DE DESPESES. EXERCICI 2010

    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 206.000,00  79.489,83  -126.510,17 
  3. Despeses de personal 920.000,00  853.206,63  -66.793,37 
  4. Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 419.000,00  414.039,29  -4.960,71 
5. Altres despeses 1.749.216,00  1.639.994,41  -109.221,59 
6. Variació de les provisions de l’activitat i pèrdues 
 de crèdits incobrables    
7. Despeses financeres i despeses assimilades 11.000,00  346,06  -10.653,94 
 8. Despeses extraordinàries     
9. Impost sobre societats    

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FuNCIONAMENT 3.305.216,00  2.987.076,22  -318.139,78 

OPERACIONS DE FONS     
1. Disminució de subvencions, donacions i llegats de capital 
 i altres 404.000,00  398.881,76  -5.118,24 
2. Augment de l’immobilitzat: 535.500,00  424.812,33  -110.687,67 
 a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes     
 b) Béns de Patrimoni Històric 425.000,00  319.715,69  -105.284,31 
 c) Immobilitzacions materials 86.500,00  72.096,2  -14.403,74 
 d) Immobilitzacions immaterials 24.000,00  33.000,38  9.000,38 
 e) Immobilitzacions financeres     
3. Augment d’existències  46.690,13 46.690,13  
4. Augment d’inversions financeres  7,69 7,69  
5. Augment de tresoreria  413.308,75 413.308,75  
6. Augment de capital de funcionament     
7. Disminució de provisions per a riscos i despeses     
8. Disminució de deutes  75.000,00 75.000,00 

TOTAL DESPESES OPERACIONS DE FONS 939.500,00  1.358.700,66  419.200,66 
TOTAL DESPESES PRESSuPOSTÀRIES 4.244.716,00  4.345.776,88  101.060,88 

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
LIQuIDACIó DEL PRESSuPOST D’INGRESSOS. EXERCICI 2010

    INGRESSOS PRESSuPOSTARIS   
 
 EPÍGRAFS PRESSuPOST REALITzACIó DESVIACIONS 
 
OPERACIONS DE FuNCIONAMENT     
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia: 2.456.850,00  2.350.876,95  -105.973,05  
a) Quotes d’usuaris i afiliats 15.000,00  10.825,07  -4.174,93  
b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 2.441.850,00  2.340.051,88  -101.798,12  
c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat     
2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat 286.000,00  196.536,02  -89.463,98  
3. Altres ingressos 143.366,00  92.457,83  -50.908,17  
4. Ingressos financers  3.105,72 3.105,72  
5. Ingressos extraordinaris 412.000,00 400.078,38 -11.921,62  

TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FuNCIONAMENT 3.290.216,00  3.041.858,28  -248.357,72      

OPERACIONS DE FONS     
1. Aportacions de fundadors i associats     
2. Augment de subvencions, donacions i llegats de capital 
 i altres 535.500,00  499.270,29  -36.229,71  
3. Disminució de l’immobilitzat 419.000,00  468.130,38  49.130,38  
a) Despeses d’establiment i de formalització de deutes     
b) Béns de Patrimoni Històric     
c) Immobilitzacions materials 49.000,00  49.198,69  198,69  
d) Immobilitzacions immaterials 370.000,00  418.931,69  48.931,69  
e) Immobilitzacions financeres     
4. Disminució d’existències     
5. Disminució d’inversions financeres     
6. Disminució de tresoreria     
7. Disminució de capital de funcionament  336.517,93 336.517,93  
8. Augment de provissions per a riscos i despeses     
9. Augment de deutes  75.000,00 75.000,00  
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS DE FONS 954.500,00  1.303.918,60  349.418,60      
TOTAL INGRESSOS PRESSuPOSTARIS 4.244.716,00  4.345.776,88  101.060,88       
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Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
DISTRIBuCIó DEL PRESSuPOST PER PROGRAMES. EXERCICI 2010

 DESPESES PrESSUPoSTÀrIES    

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total despeses pressupostàries 
   
PROGRAMES PPT. REALITzACIó PPT. REALITzACIó PPT. REALITzACIó 
Activitat Ordinària 2.440.100,00  2.391.812,86  511.500,00  1.037.534,97  2.951.600,00  3.429.347,83 
Col·lecció Permanent 107.200,00  58.023,72  428.000,00  321.165,69  535.200,00  379.189,41 
Exposicions 610.616,00  415.463,42    610.616,00  415.463,42 
Conferències 21.000,00  10.811,80    21.000,00  10.811,80 
Tallers 24.300,00  19.185,55    24.300,00  19.185,55 
Altres Programes 91.000,00  91.432,81    91.000,00  91.432,81 

TOTAL ACTIVITATS 3.294.216,00  2.986.730,16  939.500,00  1.358.700,66  4.233.716,00  4.345.430,82 
Operacions Financeres 11.000,00  346,06    11.000,00  346,06 

TOTAL ALTRES 
ACTIVITATS 11.000,00  346,06    11.000,00  346,06 
TOTAL GENERAL 3.305.216,00  2.987.076,22  939.500,00  1.358.700,66  4.244.716,00  4.345.776,88 

  InGrESSoS PrESSUPoSTArIS                 

 Operacions de funcionament Operacions de fons Total ingressos pressupostaris 
   
PROGRAMES PPT. REALITzACIó PPT. REALITzACIó PPT. REALITzACIó 
Activitats 3.290.216,00  3.038.752,56  954.500,00  1.303.918,60  4.244.716,00  4.342.671,16 

TOTAL ACTIVITATS 3.290.216,00  3.038.752,56  954.500,00  1.303.918,60  4.244.716,00  4.342.671,16 
Operacions Financeres  3.105,72    3.105,72 

TOTAL ALTRES 
ACTIVITATS  3.105,72    3.105,72 

TOTAL GENERAL 3.290.216,00  3.041.858,28  954.500,00  1.303.918,60  4.244.716,00  4.345.776,88 
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Memòria exercici 2010
   
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 territo-
rial de funcionament a les Illes Balears.

La Fundació té per objecte segons els Estatuts pels quals es regeix, sostenir, conservar, exposar i pro-
mocionar Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma; i les obres d’art procedents de 
la Col·lecció Serra, el conjunt de les obres d’art cedides per la resta de fundadors i les que adquireixi o 
estiguin, per qualsevol títol, en possessió de la Fundació. Això sense perjudici de les noves aportacions 
que es 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 pro-
moció pública del museu i obres d’art en general.
c) La realització d’activitats docents i manifestacions culturals, conferències, publicacions, concessi-
ons 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 imatge fidel del patrimoni, de la situació finan-
cera i dels excedents de l’Entitat.

A la data d’emissió dels presents comptes anuals no s’ha aprovat la nova adaptació sectorial del 
Pla General d’Entitats sense finalitats lucratives. D’acord amb la normativa en vigor s’ha mantin-
gut la informació obligatòria en exercicis anteriors afegint la nova informació obligatòria esta-
blerta 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 com-
prensió es presenten el balanç i el compte de resultats detallats.

b)  Inexistència de raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel no s’han aplicat 
disposicions legals en matèria comptable.
c)  Informacions complementàries: Inexistència d’informacions complementàries.

2. Principis comptables:
Els principis i criteris comptables aplicats en la confecció d’aquests comptes anuals són els resu-
mits a la Nota 4. Tots els principis comptables obligatoris amb incidència 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.
No es presenta informació comparativa sobre els aplaçaments de pagament
efectuats a proveïdors ja que es califiquen els presents comptes anuals com a
inicials a aquests exclusius efectes.
  
5. Elements recollits en diverses partides
A l’exercici actual no hi ha 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.

nota 3. Excedent de l’exercici
La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici 2009 és la següent:  

 Exercici 2010 Exercici 2009
Base de repartiment  
Excedent de l’exercici 54.782,06 218.742,84
Romanent  368.494,89
Reserves voluntàries  
Reserves  

 TOTAL  54.782,06 587.237,73

Distribució  
A dotació fundacional / fons social  
A Romanent  
A reserves especials  
A reserves voluntàries 54.782,06 587.237,73
A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  
A excedents negatius d’exercicis anteriors  

 TOTAL  54.782,06 587.237,73

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 2010, d’acord amb les establertes pel Pla general de comptabilitat, han estat les següents:

1) Immobilitzat intangible:
Els elements patrimonials aquí continguts són actius no monetaris sense aparença física susceptibles 
de valoració econòmica. Es reconeixen inicialment pel seu valor d’adquisició. Les eventuals adquisici-
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ons a títol gratuït, s’activen al seu valor de taxació o valor venal. Les cessions, vitalícies o temporals, 
de béns es valoren pel seu valor de taxació o venal ponderat, d’acord amb les normes establertes per 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 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 Fundació en 2004 pel Consorci 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, aquest s’ha registrat pel valor de construcció del 
mateix, 16,9 milions d’euros. 
Els actius intangibles amb vida útil indefinida no s’amortitzen.
La dotació anual a l’amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada 
dels diferents béns depreciables des de l’inici de l’activitat, la qual es com segueix:
Els elements inclosos dins la partida de cessions s’amortitzen durant el periode que resta de la 
cessió; no obstant, si aquest periode fos superior al de vida útil dels elements materials, s’aplica 
la vida útil estimada material.

  anys de vida útil estimada
Cessions  99 
Propietat industrial i intel·lectual 5 
Aplicacions informàtiques 3 

2) Béns integrants del Patrimoni Històric
Donat que l’objecte social de la Fundació està inexorablement relacionat amb el museu que porta 
el seu nom, s’ha cregut oportú emprar aquesta partida per a reflexar les inversions de les obres 
propietat de la Fundació. Per tant, tota la informació que a efectes de presentació del estats comp-
tables faci referència al Patrimoni Històric, 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 depre-
cien no s’apliquen dotacions a l’amortització. No s’han aplicat pèrdues per deteriorament de valor.

3) Immobilitzat material:
Les diferents partides de l’immobilitzat material es comptabilitzen pel seu preu d’adquisició, de 
construcció, de rehabilitació o de millora. Les adquisicions a títol gratuït, s’activen al seu valor de 
taxació o valor venal.
La dotació anual a l’amortització es calcula, per als elements depreciables, pel mètode lineal en funció 
de la vida útil estimada dels diferents béns, la qual s’inicia en el 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.

5) Permutes
Inexistència de permutes.

6) Actius financers i passius financers:
Els instruments financers registrats per l’Entitat al tancament de l’exercici corresponen 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 reconeixent en el compte de resultats els interessos reportats en 
funció del seu tipus d’interés efectiu. Els crèdits formalitzats en moneda estrangera es conver-
teixen en euros al tipus de canvi de tancament. Les corresponents pèrdues per deteriorament 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 de-
semborsament es considera com un pagament bestret per l’arrendament o servei.

-Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades: Aquestes 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 repre-
sentatius 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 simi-
lars que s’hagin adquirit. Amb posterioritat 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 financer i l’im-
port 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.
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’ha-
vien 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) originats per l’Entitat 

a canvi d’adquirir béns o serveis directament, els pagaments dels quals són de quantia determi-
nada o determinable i que no es negocien en un mercat 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.
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-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 arrendaments 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’arrendament 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 operació, 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 comptable 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’extingeixen.

7) Crèdits no derivats de les activitats:
Inexistència de crèdits no derivats de les activitats.

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

9) Transaccions en moneda estrangera:
Immobilitzat material i intangible. La conversió a euros es fa aplicant al preu d’adquisició 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 enti-
tats sense finalitats lucratives.

11) Ingressos i despeses:
Pel que fa als criteris utilitzats per al reconeixement dels ingressos i les despeses es segueix l’in-
dicat 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 reinte-
grables. 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 tras-
lladen 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 fina-
litat 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’exercici són els 
següents:
Costos 2010 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Immobilitzat intangible 22.779.022,71  33.000,38  54.091,09  22.757.932,00

  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 4.233.677,34  17.861,38  54.091,09  4.197.447,63

  Altre immobilitzat intangible 101.897,40  15.139,00  0,00  117.036,40

Immobilitzat material 589.492,05  72.096,26  0,00  661.588,31

  Terrenys i construccions 115.233,56  3.038,60  0,00  118.272,16

  Altre immobilitzat material 474.258,49  69.057,66  0,00  543.316,15

ToTALS 23.368.514,76  105.096,64  54.091,09  23.419.520,31

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

Les baixes registrades en “Cessions temporals d’obres d’art” corresponen a les devolucions d’obres 
tornades, un cop exhaurit el termini per al qual varen ésser cedides a la Fundació.

    Amortització    
Acumulada 2010 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Immobilitzat intangible 2.202.208,70  364.840,60  0,00  2.567.049,30

  Dret ús Baluard de Sant Pere 90.945,18  15.157,53  0,00  106.102,71

  Dret ús museu Es Baluard 2.036.620,90  338.791,34  0,00  2.375.412,24

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

  Altre immobilitzat intangible 74.642,62  10.891,73  0,00  85.534,35

Immobilitzacions materials 248.538,23  49.198,69  0,00  297.736,92

  Terrenys i construccions 10.112,67  3.515,07  0,00  13.627,74

  Altre immobilitzat material 238.425,56  45.683,62  0,00  284.109,18

ToTALS 2.450.746,93  414.039,29  0,00  2.864.786,22

    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

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 2010 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Museu 5.273.153,03  319.715,69  0,00  5.592.868,72

Costos 2009 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final
Museu 4.547.980,62  725.172,41  0,00  5.273.153,03

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 cate-
gories d’actius financers i passius financers senyalats a la norma de registre 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 2010, l’entitat no té concertades operacions de crèdit amb entitats 
financeres.
Al tancament de l’exercici 2009 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 2010 Exercici 2009
 Import  Venciment  Import Venciment
Deutes a llarg termini   75.000,00 2 any
Altres passius financers 4.000,00 + 5 anys 4.000,00 + 5 anys
Creditors comercials i altres comptes a pagar    
Proveïdors 431.230,33  1 any  438.639,98  1 any
Altres creditors 207.245,03  1 any  157.790,93  1 any
Peridificacions a curt termini 25,00 1 any 25,00 1 any

c) Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional 
tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. L’import del saldo pendent de pa-
gament als proveïdors, que al tancament de l’exercici acumula un aplaçament superior al termini 
legal de pagament és: 51.584,16 €.

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 compromisos ferms aplica-
bles 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 2010 Saldo Inicial Addicions Baixes Saldo Final    
Sector Públic 367.250,50 2.797.350,00 2.996.050,00 168.550,50    

Sector Privat 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00    

   367.250,50 2.799.550,00 2.998.250,00 168.550,50    

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    

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 2010 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final     
Sector Públic 21.194.612,49 1.187.515,70 398.881,76 21.983.246,43 

Sector Privat 3.729.365,22 17.861,38 706.106,79 3.041.119,81   

TOTALS 24.923.977,71 1.205.377,08 1.104.988,55 25.024.366,24    

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    

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 2010 exercici 2009
Sector Públic (Traspàs subvencions a resultats) 398.881,76 400.078,38
Total 398.881,76 400.078,38

nota 11. operacions amb parts vinculades
Durant l’exercici s’ha efectuat un pagament per compte del Consorci Museu d’Art Modern i Con-
temporani de Palma; el saldo pendent a 31/12/2009 i 31/12/2010 era 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 impositiu, al compli-
ment, 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 
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21), quedant així una base imposable nul·la a l’efecte de l’impost sobre societats.
Conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats  
 Ex. 2010 Ex. 2009
Excedent de l’exercici abans d’impostos 54.782,06 218.742,84
Diferències permanents 54.782,06 218.742,84
Diferències temporals 0,00 0,00
Base imposable 0,00 0,00
Quota íntegra 0,00 0,00
Deduccions fiscals aplicades 0,00 0,00
Quota líquida 0,00 0,00
Retencions i pagaments a compte 0,00 0,00
Hisenda Pública deutora/creditora per Impost sobre societats 0,00 0,00

nota 13. Ingressos i despeses
- Despeses d’administració del patrimoni (Col·lecció permanent): 
  Ex. 2010 Ex. 2009
 Serveis exteriors: 58.023,72 64.225,09
  58.023,72 64.225,09
- Desglossament de la partida Ajudes monetàries:
Inexistència d’ajudes monetàries.
- Desglossament de la partida Aprovisionaments:
  Ex. 2010 Ex. 2009
 Compres 126.179,96 96.371,19
 Variació d’existències -46.690,13 -40.145,14
  79.489,83 56.226,05
- Desglossament de la partida Càrregues socials: 
  Ex. 2010 Ex. 2009
 Seguretat social a càrrec de l’empresa 185.797,24 195.303,44

- 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 Funda-
ció, a aquests efectes es consideren com a activitat sense finalitat de lucre.
 
Exercici 2010 Ingressos Despeses resultat
Tenda 104.440,14 114.417,83 -9.977,69
Conferències i  seminaris 4.920,00 10.811,80 -5.891,80
   
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

- Nombre mitjà de treballadors:   
 Exercici 2010 Exercici 2009  
Categoria Dones Homes Dones Homes 
Direcció 1 0 1 0 
Administració 0 3 0 3 
Altres serveis 16 7 16 6 
Total 17 10 17 9 

 L’import dels honoraris corresponents a l’auditoria de l’exercici 2010 han suposat  9.850,00 euros, 
IVA no inclòs, l’any 2009 van ser 9.850,00 euros.
    
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. 2010 Ex. 2009
 Existències 389.641,58 342.951,45

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 di-
rectament al compliment de les finalitats pròpies són els relacionats a l’inventari adjunt. L’única 
partida d’actiu que no es vincula a activitat sense finalitat lucrativa és la relacionada a la Nota 14.
El destí de rendes i ingressos a la realització de les finalitats fundacionals és l’indicat als Annexos 
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 31/12/10 són:   
en representació del Govern de les Illes Balears:  

M. Hble. Sr. Francesc Antich Oliver   
Hble. Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà   
Hble. Sra. Joana Maria Barceló Martí  

en representació del Consell de Mallorca: 
M. Hble. Sra. Francina Armengol Socías   
Hble. Sr. Joan Font Massot 
Hble. Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras  

en representació de l’Ajuntament de Palma: 
M. Hble. Sra. Aina 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’au-
toritzacions atorgades a l’exercici i/o sol·licituds pendents de contestar 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:  Inexis-
tència d’obligacions en matèria de pensions i assegurances de vida a favor dels membres del Patronat.
- Al llarg de 2010, la Fundació ha registrat 76.658,26 euros en concepte de sous i salaris i 12.600,00 
euros en concepte de serveis exteriors corresponents als membres de l’òrgan de govern i alta 
direcció. Aquests imports per a l’any 2009 van ser 67.081,98 € i 12.600,00 € respectivament.  
 

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 registra-
da, ni existeix necessitat de fer-ho, cap provisió per possibles riscos medi ambientals.
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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 2010 Exercici 2009 
Excedent de l’exercici 54.782,06 218.742,84 
Dotacions per Amortitzacions 414.039,29 415.235,91 
Subvencions de capital traspassades a resultats -398.881,76 -400.078,38 
Recursos procedents de les operacions 69.939,59 233.900,37 
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 establertes a l’Annex II del 
R.D. 776/1998, de 30 d’abril, pel que s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a 
les entitats sense finalitat lucratives i les normes d’informació pressupostària d’aquestes entitats.
Seguint l’article 9 dels Estatuts de la Fundació el model pressupostari s’ha elaborat d’acord a la 
diferenciació entre els ingressos i despeses ordinàries i els ingressos i despeses especificament 
vinculats als programes inclosos al Pla d’Actuació. Aquest model permet dur un control directe 
tant de les despeses ordinàries i generals del museu (que inclouen la col·lecció permanent), que no 
són imputables a cap pla d’actuació específic, com d’aquelles despeses que depenen de les activi-
tats previstes, 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 Con-
temporani de Palma ha comptabilitzat, al llarg de l’any 2010, 378.267 visitants, quantitat superior en 
un 16,3% a la de 2009 (325.239 visitants). En relació a la conservació i difusió de la col·lecció, durant 
l’any 2010 s´han adquirit un total de 44 (40 l’any 2009) obres d’art. S’han efectuat préstecs de la 
col·lecció a altres institucions per un total de 9 obres destinades a exposicions realitzades a Palma, 
Pollença, Alacant, Pontevedra, Bèlgica i Suïssa. 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 2010 han estat 7 (8 l’any 2009).
S’han editat al llarg de 2010 un total de 9 publicacions pròpies (8 l’any 2009). 
El nombre de participants en les activitats culturals i educatives dutes a terme ha estat, aproxi-
madament, de 18.047 persones (11.972 l’any 2009).

Del quadre corresponent a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2010 es desprenen els se-
güents comentaris:
Exercici 2010:
El total ingressos i despeses realitzats únicament es desvien del presupotats en un 2,38 %. Els 
ingressos i les despeses per operacions de funcionament han estat, respectivament, un 7,55 % y un 
9,63 % inferiors als prevists.
Les desviacions de despeses i d’ingressos per operacions de fons venen motivades per una reclas-
sificació dels epígrafs del circulant, augment de tresoreria i existències compensat per la disminu-
ció de creditors i deutors. 

Exercici 2009:
Les desviacions de les despeses per operacions de funcionament han estat únicament 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 reclas-
sificació dels epígrafs de circulant, disminució de tresoreria compensada per la disminució de 
creditors i l’augment de deutors.

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) 55.000,00  
Contractes de patrocini publicitari ( Llei 34/1998) 21.068,00  
1r. b) associats, col·laboradors o benefactors 2.265.833,88  
1r. c) subvencions per finançar activitats exemptes 398.881,76 398.881,76
2n. procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari:   
Dividends i participacions en beneficis de societats   
Interessos 3.105,72  
Cànons i lloguers 90.838,33       
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 96.150,95 2.462.964,83
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 4.920,00 10.811,80
9è. elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes, fullets, 
material audiovisual i material multimèdia 46.573,25 51.022,63     
10è. prestació de serveis de caràcter esportiu a persones físiques que 
practiquin l’esport o l’educació física      
11è. caràcter merament auxiliar o complementari de les exemptes 
(<= 20% dels ingressos totals) 57.866,89 63.395,20   
12è. escassa rellevància (<= 20.000 €) 1.619,50     

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 activi-
tats, finalment la resta s’assignen a l’activitat fundacional.
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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 2010, totes les rendes i ingressos obtinguts s’han destinat a la finalitat 
educativa i cultural que persegueix el seu objecte social mitjançant l’explotació i divulgació del museu Es Baluard.

d) retribucions satisfetes per l’entitat als seus patrons, representants o membres de l’òrgan de govern

 Patrons Representants Òrgan de Govern
Dineràries:      
Reembossament de despeses ocasionades per l’acompliment de la seva funció     
Serveis prestats a l’entitat diferents del propis de les seves funcions      
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 40.000,00 
Fundació Sa Nostra G57100141 15.000,00 
   
  55.000,00 

h) Activitats prioritàries de mecenatge que duu a terme l’entitat
Inexistència d’activitats de mecenatge.

i) Destinació del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució
D’acord amb l’article 31 dels Estatuts de la Fundació, “... En cas de liquidació de la Fundació, el seu patrimoni passarà a la 
ciutat de Palma, representada pel seu Ajuntament, amb l’obligació de mantenir la destinació cultural prevista en aquests Es-
tatuts. 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 ...”.

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 100.388,53   
20. Immobilitzacions intangibles   33.000,38 
21. Immobilitzacions materials   72.096,26 
27. Museu   319.715,69 
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  126.179,96  
61. Variació d’existències  -46.690,13  
62. Serveis exteriors  1.637.000,29  
63. Tributs  2.655,34  
64. Despeses de personal  853.206,63  
65. Ajudes monetàries de l’entitat i altres despeses de gestió  338,78  
66. Despeses financeres  346,06  
67. Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses 
excepcionals    
68. Dotacions per a amortitzacions  414.039,29  
69. Pèrdues per deteriorament i altres dotacions    
70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc. 196.536,02   
71. Variació d’existències    
72. Ingressos propis de l’entitat 2.350.876,95   
73. Treballs realitzats per a l’entitat    
74. Subvencions donacions i llegats 398.881,76   
75. Altres ingressos de gestió 92.457,83   
76. Ingressos financers 3.105,72   
77. Beneficis procedents d’actius no corrents i ingressos 
excepcionals    
79. Excessos i aplicacions de provissions i de pèrdues 
per deteriorament      

 Totals 3.142.246,81 2.987.076,22 424.812,33  

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.
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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
2.573.036,93

19.428.316,49

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
2.987.076,22

22.418.626,76

Exercici

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TOTAL

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 1a

Resultat 
Comptable

-268.089,77
277.535,92
2.620,19
2.189,10
354.239,45
218.742,84
54.782,06

642.019,79

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
414.039,29

2.990.310,27

Ajusts (+) del resultat comptable

259.459,17
61.481,18
45.619,61
42.099,78
36.007,38
64.225,09
58.023,72

259.459,17
61.481,18
45.619,61
42.099,78
36.007,38
64.225,09
58.023,72

-477.090,52
-595.212,19
-524.101,24
-590.402,10
-636.094,61
-671.964,79
550.347,94

Exercici

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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
108.615,00

20 % dels 
ingressos 
obtinguts
736.549,69
656.693,37
569.720,85
632.501,88
672.101,99
736.189,88
608.371,66

Despeses comuns as-
signades a l’adminis-
tració del patrimoni

Despeses 
rescabalables 
als patrons

Total despeses 
admó. meritades 
en l’exercici

Supera (+). No 
supera (-) el límit 
màxim elegit

Límits alternatius

Exercici

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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
3.041.858,28

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
2.129.300,80

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
2.573.036,93

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
398.881,76

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
2.971.918,69

% 
Recursos 
destinats 
s/ Base de 
l’article 27

106,87%
91,09%
99,38%
99,44%
89,01%
93,65%
97,70%

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 1b

 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
6.169.636,36

2004 / 2005

2.577.923,92
2.298.426,80

2006

1.994.022,96

2007

2.213.756,58

2008

2.352.356,96

2009

2.129.300,80

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
2.129.300,80

% (artº 
27 Llei 

50/2002)

70,00%
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
3.041.858,28

23.060.646,55

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
2.129.300,80

16.142.452,59

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%

70,00%
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Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.  Quadre de finançament. Annex 2 

APLICACIonS Exercici 2010 Exercici 2009 
1. Recursos aplicats en les operacions   
2. Despeses d’establiment i formalització de deutes   
3. Adquisicions d’immobilitzat 424.812,33 1.172.451,29 
a) Immobilitzacions intangibles 33.000,38 414.213,32  
b) Béns del Patrimoni Històric 319.715,69 725.172,41  
c) Immobilitzacions materials 72.096,26 33.065,56  
d) Immobilitzacions financeres    
 d1) Entitats del grup    
 d2) Entitats associades    
 d3) Altres inversions financeres   
 4. Reduccions del fons social o dotació fundacional   
5. Cancelació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini 75.000,00   
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                          
6. Provisions per a riscos i despeses                                          

  Total aplicacions 499.812,33 1.172.451,29                                                 

Excés d’origens sobre aplicacions (augment del capital circulant) 123.488,64 179.199,90           

   Exercici 2010 Exercici 2010             
VArIACIÓ DE CAPITAL CIrCULAnT Augments Disminucions           
1. Fundadors i altres per desembossaments exigits   
2. Existències 46.690,13  
3. Deutors  284.702,75 
4. Creditors  93.614,89 
5. Inversions financeres temporals 7,69  
6. Tresoreria 413.308,75  
7. Ajustaments per periodització 41.799,71  
  Total 501.806,28 378.317,64           

  Variació del capital circulant 123.488,64                    

Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.  Quadre de finançament. Annex 2 

orÍGEnS Exercici 2010 Exercici 2009 
1. Recursos procedents de les operacions 69.939,59 233.900,37 
2. Aportacions   
3. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres 499.270,29 747.272,07 
4. Deutes a llarg termini  75.000,00  
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 
5. Alienació d’immobilitzat 54.091,09 295.478,75  
a) Immobilitzacions immaterials 54.091,09 295.478,75  
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 623.300,97 1.351.651,19                       

Excés d’aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)   
   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 179.199,90                     



154 | Memòria 2010 | Àrea d’Administració / Informació econòmica / Comptes anuals exercici 2010 155 | Memòria 2010 | Àrea d’Administració / Informació econòmica / Comptes anuals exercici 2010

ACTIuS FINANCERS

 CLASSES CLASSES 
 Instruments financers a llarg 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  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Actius financers mantinguts per a negociar               
Actius financers a cost amortitzat     6.592,66 6.592,66     647.470,93 890.366,28 654.063,59 896.958,94 
Actius financers a cost                
ToTAL      6.592,66 6.592,66     647.470,93 890.366,28 654.063,59 896.958,94 

PASSIuS FINANCERS

 CLASSES CLASSES 
 Instruments financers a llarg 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  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Passius financers a cost amortitzat     4.000,00 79.000,00     690.070,80 596.455,91 694.070,80 675.455,91 
Passius financers mantinguts per negociar               
ToTAL      4.000,00 79.000,00     690.070,80 596.455,91 694.070,80 675.455,91 

Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Annex 3
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ALTRES ACTIuS NO CORRENTS 2010 
INVENTARI MOBILITzAT I ALTRES ACTIuS NO CORRENTS 2010

 Valor    valor  valor net  
 Comptable altes baixes amortització comptable comptable 
 31/12/2009 2010 2010 2010 31/12/2010 31/12/2010   
Cessions administratives 22.677.125,31 17.861,38 54.091,09 353.948,87 22.640.895,60 20.159.380,65 
Cessions administratives  1.494.280,12   15.157,53 1.494.280,12 1.388.177,41 
Cessions consorci 16.949.167,85   338.791,34 16.949.167,85 14.573.755,61 
Cessions obra tercers 4.233.677,34 17.861,38 54.091,09  4.197.447,63 4.197.447,63 
Propietat industrial 80.764,38 6.237,00  8.024,47 87.001,38 21.899,52 
Propietat industrial 21.104,89    21.104,89 5.999,99 
Disseny pàgina web 38.765,00 5.575,00  7.141,75 44.340,00 19.482,03 
Disseny general del museu 20.894,49 662,00  882,72 21.556,49 -3.582,50 
Aplicacions informàtiques 21.133,02 8.902,00  2.867,26 30.035,02 9.602,53 
Construccions 115.233,56 3.038,60  3.515,07 118.272,16 104.644,42 
Altres instal·lacions 43.977,95 46.962,41  5.962,60 90.940,36 65.447,50 
Mobiliari 348.767,85 12.353,20  35.529,50 361.121,05 168.814,41 
Mobiliari 75.223,45   7.522,35 75.223,45 27.888,41 
Mobiliari artístic 150.202,10 2.628,17  15.101,23 152.830,27 65.774,80 
Mobiliari oficines / reposicions museu 67.613,27 9.725,03  7.333,01 77.338,30 50.424,71 
Mobiliari taller didàctica 14.862,55   1.486,26 14.862,55 10.937,23 
Mobiliari e. Històrica 40.866,48   4.086,65 40.866,48 13.789,26 
Equip per a procesos d’informació 71.008,69 8.292,05  3.118,89 79.300,74 17.043,13 
Equip per a procesos d’informació 71.008,69 8.292,05  3.118,89 79.300,74 17.043,13 
Altre immobilitzat material 10.504,00 1.450,00  1.072,63 11.954,00 7.901,93 
Fons fotogràfic 10.504,00 1.450,00  1.072,63 11.954,00 7.901,93 
Museus 5.273.153,03 319.715,69   5.592.868,72 5.592.868,72 
Museus  4.515.309,88 319.715,69   4.835.025,57 4.835.025,57 
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 
 28.648.260,45 424.812,33 54.091,09 414.039,29 29.018.981,69 26.154.195,47 
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