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1. Introducció Es Baluard 2018 és el Pla Estratègic que abraça les línies bàsiques d’actua-
ció iniciades el 2013, els processos d’anàlisi i validacions programàtiques 
realitzades durant el 2014 i el desenvolupament, implementació i plans per 
a la consecució dels objectius establerts en un període estratègic fonamen-
tal de quatre anys fins al 2018.

El punt de partida és el projecte presentat per al concurs públic de direcció 
del museu que vaig publicar a la pàgina web el 19 de març de 2013 després 
del meu nomenament.

La metodologia que s’ha emprat per desenvolupar-lo ha estat el treball in-
tern al llarg de 2014 de revisió i estudi a partir dels grups transversals i els 
equips de processos constituïts pel personal del museu i la confrontació amb 
diferents agents i contextos.

Ens trobem en un moment en què la «Nova museologia» ha canviat els sis-
temes de treball i la percepció de les seves audiències respecte de la funció 
real dels museus. Aquesta concepció ja acceptada i reflectida als estatuts 
de l’ICOM aprovats a la 22a Conferència General de Viena (Àustria) de 2007 
es resumeix en la definició de Museu com «Una institució permanent, sense 
ànim de lucre, al servei de la societat i oberta al públic, que adquireix, con-
serva, exposa i difon el patrimoni material i immaterial de la humanitat amb 
finalitat d’estudi, educació i esbarjo».

Els canvis globals econòmics, tecnològics, socials i mediambientals afecten 
directament les infraestructures culturals. La situació dels museus s’ha al-
terat no només a nivell pressupostari i de gestió sinó per la ràpida evolució 
de la societat i els hàbits de consum cultural. Concebem la nostra infraes-
tructura com un ésser orgànic i permeable a les mutacions del món exterior. 
Sense oblidar la nostra funció essencial com a museu, ens reinventem en 
un sentit més ampli, no només físic sinó també conceptual, com a Complex 
cultural per a la creació contemporània i els valors de patrimoni històric 
inherents al lloc on el museu es troba ubicat. És a dir, el seu sentit en la 
muralla històrica i els espais annexos tot incidint en el valor patrimonial 
d’aquest front marítim situat entre els barris de Sant Pere i Santa Catalina i 
les artèries del passeig Mallorca i el passeig Marítim. 

Es Baluard i l’entorn que l’envolta a poc a poc es van revelant com un lloc 
estratègic que, més enllà de les parets del contenidor museístic, porta a 
terme el seu projecte com a «Complex cultural». Un Complex cultural inte-
grat per les construccions històriques des d’un marc inigualable de la ciutat 
de Palma, atractiu per al turisme cultural però també per a la resta de llocs 
amb què es vincula i amb els quals cobra sentit: la Part Forana i les Illes.



4

En aquest procés de resignificació, pel seu valor socioterritorial, Es Baluard 
treballa des de l’entorn físic i des dels seus espais del complex del Baluard 
de Sant Pere, però també en la presència en l’entorn digital i en els seus 
projectes satèl·lit, des de la seva dissolució porosa a altres comunitats fins a 
reproduir-se en mitosi.

En definitiva, som un espai d’interacció transfronterer capaç de sortir de les 
seves pròpies parets per treballar amb altres llocs i institucions-col·lectius des 
de la intersecció i la hibridació.

Es Baluard és un projecte d’utilitat pública. En aquest sentit, és prioritari 
tenir en compte que es tracta d’una institució gestada per quatre entitats  -el 
Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i la 
Fundació d’Art Serra- , els patrons fundadors, i que és un servei públic.

En el període postcrisi (vinculat a la recessió econòmica a conseqüència del 
crac de 2009), considerem que la participació de les institucions que confor-
men el patronat no només es basa en l’aportació econòmica adaptada a l’ac-
tual situació de reestructuració de l’estat del benestar, sinó també en un sentir 
comú des de l’àmbit públic de responsabilitat en la cultura contemporània i 
el desenvolupament d’una societat conscient del seu patrimoni i més culta 
enfront dels reptes del futur.

Som un equipament de proximitat que s’ha d’oferir al ciutadà i als creadors 
de les Illes amb tota la potència pedagògica, comunitària i patrimonial, tot i 
que també ha de presentar-se com una oferta temptadora per al visitant forà 
per tal de consolidar-se en el circuit nacional i internacional de l’art amb pro-
jectes a les nostres instal·lacions però també fora.

Atenem, doncs, les demandes socials i aquells valors que han estat sempre 
amb nosaltres però que necessiten un nou enfocament. Ens concentrem en: el 
patrimoni historicoartístic i la creació emanada des de la societat contemporà-
nia, respecte a la qual som permeables. 

El compromís de ser un servei públic obert ens focalitza per i per a la societat.
Els nostres dos pilars són: les nostres col·leccions i l’educació. El patrimoni 
artístic que conté s’ha de preservar, catalogar, documentar i, també, donar a 
conèixer.

L’equip es divideix en productors de continguts i gestors. Els productors 
de continguts es preocupen de la revisió de la història de l’art i les anàli-
sis de la crítica i el pensament contemporanis per tal de potenciar-ne la 
preservació, la revisió i la divulgació. Venen moderats per la transver-
salitat entre les àrees artística i d’educació, que passen des de la conser-
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vació i la catalogació d’obres d’art a la producció dels fets expositius 
i de dispositius híbrids com a llocs-espais de la socialització i anàlisi de l’Art 
i el Patrimoni. 

Pel que fa al modus operandi, es preocupen de la funció de mediació, que 
és la que orienta les tasques de l’àrea d’educació, formació i programes 
públics. Els gestors s’encarreguen del manteniment, administració i comu-
nicació dels continguts i dels recursos humans, tècnics i econòmics.

Assumim la nostra responsabilitat com a motor de transformació social i tre-
ballem perquè cada visita sigui una experiència emocional i de coneixement 
bolcada a crear comunitat. Així mateix, cerquem atraure visitants forans.

La nostra força rau en el fet d’entendre que la relació entre allò institucio-
nal i la societat civil es basa a implementar fórmules d’entesa i desenvo-
lupament comú des de l’horitzontalitat centrats en la confiança i el treball 
conjunt en xarxa.

Entre tots, i precisament amb aquesta societat que afirma la necessitat de 
consolidar aquesta infraestructura, ens bolquem a crear un model de museu 
participatiu involucrant més activament agents socials i culturals, empreses 
i partenaires responsables. 

Per tot plegat, la revisió del model organitzatiu i la recerca de noves mane-
res de finançament publicoprivat així com també la capacitat de generació 
d’ingressos propis és fonamental. En definitiva, ens enfoquem cap a una 
gestió sostenible.

Aquesta imatge de museu polièdric adaptat a l’esdevenir dels nous models 
culturals passa també per reforçar-se a través d’una direcció artística que 
mantingui una línia coherent, exigent i estructurada curatorialment amb el 
sentit del mitjà i llarg termini.

Nekane Aramburu 
Directora
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Redefinició del model de museu: generació de processos vius.

Espais i nous usos: llocs residuals, noves àrees i sentit de la circulació.

Funcionament intern: treball en equip basat en la transversalitat i la rigorositat.

Marca curatorial: una programació sòlida estructurada a mitjà i llarg termini.

Antena i Node: atents als moviments externs.

Utilitat pública: servei per a la comunitat.

Motor de transformació: enriquiment intel·lectual, social i econòmic.

Continguts internacionals: Fer país des del fet global.

Mediterrani: el lloc com a valor.

Permacultura: un museu sostenible, porós i sensible a l’entorn.

Transparència: eina de coneixement i deontologia.

Claus
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 2.  Es Baluard: missió, visió i valors

Es Baluard és un museu d’art modern i contemporani 
que conserva i dóna a conèixer el patrimoni artístic de 
les Illes Balears i es bolca en la creació contemporània 
com a centre per a la comunitat i com a infraestructu-
ra cultural internacional polièdrica.
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Missió

Des de la seva creació el 2004 amb la forma de fundació mixta, el museu es cons-
titueix com una entitat de servei públic.

La principal missió d’Es Baluard es focalitza en les funcions que donen sentit a la 
pròpia paraula «museu», és a dir, conservar, documentar i promoure el patrimoni 
vinculat a les col·leccions custodiades per Es Baluard amb l’objectiu de consolidar 
i difondre el valor patrimonial de l’anomenat art modern i contemporani.
 
Inserits en el fet glocal, entenem la cultura amb un compromís amb el fet iden-
titari des d’una perspectiva internacional oberta i mutant, orgànica i porosa, com 
ho han estat les Illes Balears en la seva llarga història.

Busquem que el nostre treball tingui un retorn social.

Es Baluard és un museu observatori i arqueòleg tant del passat continu com del 
present immediat des de la nostra posició estratègicament privilegiada a la Medi-
terrània, la qual cosa permetrà revalorar la cultura de les Illes Balears i les seves 
xarxes internacionals amb una funció d’antena i node.
 
Més enllà del marc arquitectònic, desenvolupem nous models d’expansió de la cul-
tura instal·lats en el compromís amb el debat intel·lectual a través d’estratègies 
col·laboratives.
 
La creació contemporània ha estat i és fruit de la col·lectivitat. Només amb una 
comunitat involucrada amb la cultura i constituïda per una ciutadania activa d’in-
terlocutors i partícips és possible la construcció dels models culturals demanats 
per la societat actual.

Entenem que la refundació dels museus passa per implementar sistemes de gestió 
horitzontal. L’equip del museu treballa en la transversalitat, internament i com a 
mecanisme d’organització participativa amb col·lectius associats i col·laboradors 
externs, la qual cosa permet la permeabilitat en els processos a mitjà i llarg ter-
mini.

A Es Baluard ens concentrem en la Investigació i el Desenvolupament I+D a partir 
de l’optimització de recursos i l’excel·lència dels nostres serveis, tant en la gestió 
innovadora com en la qualitat dels continguts, fonamentalment centrats en:

a) La investigació de les col·leccions custodiades i etapes no representades, que 
resolen llacunes historiogràfiques i en desenvolupen el coneixement.
b) El foment de la interacció educadora i la formació contínua.
 
El museu és un bé comú i ha de ser paradigma de respecte per la igualtat en tots 
els nivells i pels drets dels éssers vius amb la finalitat de contribuir a un planeta 
més sostenible i solidari, i ha de mantenir el respecte pels recursos mediambien-
tals i l’ecologia a partir de l’educació en valors cívics, de compromís social i de la 
cultura. Atents a l’esdevenir de la societat, volem contribuir al treball en xarxa i 
en obert a partir de la transparència com a principi ètic.
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Visió 

Aspirem a ser un gran Complex cultural mediterrani 
com a focus de patrimoni, història, pensament pluri-
disciplinar i contemporani.

Desenvolupar-nos com a entitat de vocació holística, 
mutable i permeable amb l’esdevenir de la societat i 
la cultura enfocats a la construcció d’un món més just, 
culte i feliç.

Generar un model museístic de gestió sostenible i 
oberta on el concepte publicoprivat adquireixi un sen-
tit real i útil.
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Valors

Conservació

Investigació

Educació

Transparència 

Permeabilitat

Comunitat 

Innovació social

Creació
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El Patronat de la Fundació Es Baluard és el màxim òrgan de govern i està 
format per les tres institucions públiques, autonòmiques i locals (Govern 
de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma), i per una 
institució privada (Fundació d’Art Serra).

És per aquest motiu que, a nivell normatiu i legislatiu, a més dels estatuts 
propis de la Fundació, s’han de respectar les normes marcades per cada un 
d’aquests ens públics, que cada any duen a terme una aportació anual de 
fons per al funcionament de la Fundació.

La Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma for-
ma part del sector d’administracions públiques, d’acord amb la definició del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament 
(CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, i, en conseqüència, han de 
complir el principi d’estabilitat pressupostària exigit per la Llei 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La Fundació respecta el Codi de Bones Pràctiques en Museus i Centres d’Art 
com a document que traça un marc de referència en la bona gestió, des de 
la transparència i les estructures de gestió fins a la selecció de la direcció 
del centre.

D’altra banda, està afiliada a l’ICOM, per la qual cosa ha de complir-ne el 
codi deontològic i de bones pràctiques. A la web d’Es Baluard hi ha publicat 
el Codi deontològic propi, redactat prenent com a referències base el de la 
Fundació Es Baluard, el Codi deontològic de l’IAC, el Codi de deontologia de 
l’ICOM, el Code of Conduct for the Museum of Modern Art MoMA, els Prin-
cipes deontologiques del Musées Canadiens, el Code of ethics for museums. 
Museums associations UK, el Codi d’ètica del Louvre, el Code of Ethics for 
Curators del Curators Committee of the American Association of Museums 
(CurCom), entre d’altres. (Annex 1)

 3. Situació i Benchmarking 
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La Direcció d’Es Baluard, així mateix, està inscrita al CIMAM, l’Associació de Direc-
tors d’Art Contemporani d’Espanya (ADACE) i l’IAC.

Per altra banda, es desenvolupen moltes altres relacions institucionals, públiques i 
privades, que determinen fonts de finançament o convenis, que suposen una xarxa 
important de col·laboracions amb organismes tan variats com l’Instituto Cervantes 
o l’Aecid.

La Fundació també compleix els requisits marcats per la Llei orgànica de protecció 
de dades i la Llei de propietat intel·lectual.

Variables socioeconòmiques

A nivell econòmic, la crisi financera mundial de 2008 i la reducció del 70% en els 
pressupostos de la Fundació els anys 2012, 2013 i 2014 han posat seriosament en 
risc la viabilitat del projecte inicial. S’han cercat fórmules de gestió sostenible 
dels diferents programes, s’han aplicat importants mesures de control i reducció 
de la despesa, es gestiona el pressupost amb total transparència i rigor, s’ha in-
crementat notablement el percentatge d’autofinançament del centre, etc., però 
el manteniment de la infraestructura i l’operativa diària com a servei públic re-
quereixen aportacions econòmiques públiques que en garanteixin la continuïtat.

És necessària l’estabilitat pressupostària i el coneixement amb suficient antelació 
de les aportacions institucionals per poder desenvolupar aquest pla estratègic amb 
previsions reals i d’acord amb les necessitats de la infraestructura cultural i les 
seves prioritats programàtiques.

El patrocini puntual privat de determinades exposicions i projectes es preveu que 
continuï disminuint els propers anys, tot i que no tant les col·laboracions puntuals 
en determinades activitats i programes, que se seguiran tenint en compte per ob-
tenir la complicitat dels diferents agents econòmics.

Es continuarà treballant en el desenvolupament d’activitats autofinançades.

Es preveu seguir reforçant els ingressos mitjançant el lloguer dels espais del mu-
seu i la concessió de la cafeteria-restaurant, així com també la consolidació del 
programa d’«Amics».

- L’evolució de les aportacions institucionals i les previsions necessàries fins al 2018

2004   2005   2006  2007  2008   2009  2010   2011  2012   2013   2014  2015  2016  2017  2018

Evolució  2004 - 2018

A
po

rt
ac

ió

- Nivell d’autofinançament del Museu i relació despesa - inversió

% Autofinançament 2009-2014
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És fonamental l’aprovació d’una Llei de 
mecenatge a nivell estatal, paralitzada 
des del 2011, que millori els incentius fis-
cals per a les donacions i aportacions que 
es realitzin a entitats sense ànim de lucre, 
com també l’aprovació de l’avantprojec-
te de Llei de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears que reguli el consum i el 
mecenatge cultural i els seus incentius fis-
cals. Això suposaria un impuls definitiu i 
fonamental en l’aportació de fons privats 
per a la conservació i desenvolupament 
d’aquestes entitats.

· Mecenatge Cultural a Europa / Deduccions Fiscales per empreses
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· Mecenatge Cultural a Europa / Deduccions Fiscales per particulars
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Comparativa % deduccions fiscals vigents a nivell europeu

Visitants: ràtio d’incidència i actuació del turisme

Es Baluard està molt condicionat per la temporada turística. Les Balears so-
len presentar una acusada estacionalitat, marcada per una major afluència 
de turistes que arriben principalment el tercer trimestre de l’any. La tem-
porada turística comença els mesos de març/abril (segons la data de les va-
cances de Pasqua) fins a finals d’octubre. L’any 2012, el 53% de les arribades 
es varen concentrar el tercer trimestre. Aquest marcat caràcter turístic de 
l’economia balear defineix dues grans temporades d’actuació: la temporada 
alta i la temporada baixa.

Mallorca, després de l’expansió de l’any 2012, ha mantingut des del 2013 el 
lideratge i és una de les primeres comunitats receptores de turisme, amb un 
total de 9.454.264 turistes. La despesa mitjana per turista es va situar en 
921€, amb una despesa diària de 111€ i una estada mitjana de 8.34 dies. El 
nombre total de turistes l’any 2014 va ser de 13.575.260.

El mercat turístic balear, des del punt de vista de la demanda, segueix fo-
calitzat notablement en la recepció de turistes internacionals, que repre-
sentaren el 84,85% dels turistes arribats a les Balears el 2013 (mentre que 
el turisme nacional va representar el 15,15%), arribats principalment per via 
aèria. (Annex 4)

Evolució Despesa + Inversió 2009-2014
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Turisme cultural

No hi ha dades oficials més detallades sobre el motiu del viatge, únicament es dis-
tingeix entre oci/vacances i negocis. La major part dels viatgers vénen a l’illa per 
motius d’oci o vacances (96%).

Aquest fet implica treballar d’una manera molt activa la promoció-difusió, tant als 
països d’origen com a la destinació, els acords amb el sector turístic i la recerca 
d’acords amb les administracions per a la promoció cultural de la ciutat. 

                                   · Motiu del viatge (Acumulat 2014)- Mallorca

                                 

                                   · Visitants als museus i col·leccions museogràfiques a les Illes Balears

Tampoc no es disposa d’estudis específics sobre el comportament cultural de la so-
cietat balear. L’Ibestat, a partir de les estadístiques realitzades per l’INE, facilita 
una sèrie de dades sobre la situació actual a les Illes Balears. Si bé és cert que se’n 
desprèn que el nombre de visitants va en augment, són xifres millorables.

Font: Ministeri de Cultura
(1) Fa referència als museus i col·leccions museogràfiques que varen informar sobre el nombre 
total de visitants.
(.) No hi ha dades disponibles.
Aquestes xifres inclouen visitants locals, nacionals i estrangers.



15

4. Objectius
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Els objectius vénen marcats per dues directrius que són el nostre punt de partida essencial:
    

La gestió interna com a imatge externa. Amb la reestructuració 
de les fórmules de funcionament intern de l’equip es dóna lloc a 
processos transversals i revisions periòdiques dels modus operandi.

Treballar amb tot plegat des de la màxima transparència i seguint 
el Codi deontològic és el nostre compromís com a servei públic.

Crear un sentit de pertinença respecte a Es Baluard, com a equi-
pament de proximitat simultaniejant el fet glocal, la consolida-
ció del treball entre les illes i abocats als circuits del sistema de 
l’art internacional.

Som conscients que la internacionalització passa no només per 
l’organització d’exposicions, sinó també per una cosa tan fo-
namental com és la investigació de les obres dels artistes que 
custodia el museu, que s’han de posar en relació amb altres 
contextos o en xarxa de maneres diferents: el model tradicional 
expositiu, bolcar la informació a Internet, publicacions raonades 
o nous dispositius de mediació i reflexió.

La idea de situar-nos com a antena i node en l’epicentre de 
la Mediterrània ens aboca a generar tot un seguit d’activitats 
i projectes necessaris per permetre inserir-nos precisament en 
aquest mapa internacional des del lloc on ens trobem.

a)

b)
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SERVEI PÚBLIC

Constituir-se en un espai d’interacció i trobada de coneixement, oci i respon-
sabilitat social.

Aconseguir associar el lloc al concepte d’àgora oberta.

Desenvolupar l’activitat educativa del museu basada en la investigació de 
formes innovadores adreçades a diferents col·lectius, centres educatius, pro-
fessionals o persones grans, especialment als que més ho requereixin.

Convertir l’àrea de desenvolupament educatiu, formació i programes públics, 
en un àrea paradigmàtica capaç d’arribar a tots els àmbits.

Ser un agent actiu en la societat a través de les exposicions i fórmules cu-
ratorials que permeten una dinàmica d’exploració artística, social i cultural 
d’acord amb la direcció artística del museu.

Educar i formar amb la perspectiva del mitjà termini a nivell divulgatiu i espe-
cialitzat.

Potenciar canals de comunicació digital i xarxes socials per difondre els contin-
guts generats, reforçar la fidelització del públic-interlocutor i donar lloc a nous 
mitjans de relació-formació en línia.

Assolir usuaris d’un turisme cultural d’excel·lència. 

Relació d’objectius

REFORÇAR LA MARCA

Representativitat com a model museístic polièdric/Complex cultural: reforçar 
la percepció pública del museu i consolidar el nom d’Es Baluard respecte a la 
comunitat i a l’àmbit internacional. Un nom que de manera rotunda s’associï 
a un museu de qualitat en l’avantguarda dels processos contemporanis, com 
un bé públic amb una gestió sostenible i responsable amb la societat i per a la 
societat, i l’ecosistema econòmic, natural i cultural que l’envolta.

Ser un referent de la cultura de les Illes Balears donant lloc a una identitat on 
tot allò històric i allò contemporani siguin un símbol.

Dinamitzar l’enclavament estratègic on el museu es troba ubicat.

Entrar al circuit turisticocultural internacional.

SOSTENIBILITAT I TRANSPARÈNCIA

Continuar amb l’aplicació del sistema de treball intern, els protocols de fun-
cionament, convenis, models transversals i pràctiques dialògiques que perme-
tin una gestió racional i eficaç del fons artístic que es custodia, les accions de 
mediació i la relació amb els interlocutors.

Ser operatius en la gestió dels recursos humans i econòmics i visibilitzar-ho 
públicament.

Consolidar les vies de finançament existents i potenciar vies alternatives per 
a les programacions i projectes per tal de poder-los dur a terme d’una mane-
ra eficient.

Produir fórmules de gestió sostenible.
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PATRIMONI

Conservar, investigar, documentar i catalogar, ampliar i difondre els fons que 
custodia el museu. Pel que fa al creixement i enriquiment de la col·lecció, es 
contempla a través de la col·laboració mitjançant futures compres, dipòsits i 
donacions. Al mateix temps, cal captar col·laboracions per ampliar les llacunes 
historiogràfiques i investigar en corrents o àrees per descobrir.

Involucrar la iniciativa privada i els col·leccionistes en la construcció d’un sis-
tema de producció museística a través del suport personal i les aportacions 
privades com a via conjunta per contribuir a la transmissió del patrimoni.

Ser un lloc de legitimació i pensament de l’art modern i contemporani.

INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Desenvolupar instruments de planificació a través d’un equip professional sòlid 
que doni lloc a un model de museu d’acord amb l’evolució de la societat i les 
necessitats actuals en gestió cultural.

Arribar a la societat a través de dispositius i plataformes accessibles per difon-
dre la cultura i la història de l’art balear i relacionar-los amb l’àmbit interna-
cional.

Treballar en un nou model de museu basat en la importància de l’acostament 
del públic a l’art, a les obres, que doni un major èmfasi en la documentació i 
l’anàlisi històrica i de pensament.

Reformular els discursos expositius.

Ser tribuna i espai de reflexió obert a la pluralitat de tendències i pensaments.

Convertir-nos en un centre-plataforma d’innovació creativa transdisciplinar 
com a espai de processos, interpretació i expressió.

Contribuir a la construcció de pensament i crítica al voltant de les categories 
de feminismes i identitats de gènere.

XARXA GEOGRÀFICA, METODOLÒGICA I DE PÚBLICS

Posicionament territorial respecte a Mallorca i la resta de les illes treballant 
el sentit de pertinença i compromís pel que fa al museu i la permeabilitat 
amb cadascun dels contextos i llocs específics.

Construir comunitat basant-nos en el fet transdisciplinar i la transversalitat 
amb altres professionals i entitats de l’educació, la indústria cultural i l’oci. 

Establir vincles amb projectes i programes on s’evidenciï el nostre compro-
mís amb el medi ambient i la diversitat social d’aquesta nova era.

Reforçar les relacions amb associacions, agents turístics, majoristes de viat-
ges, projectes culturals de la xarxa de museus o altres xarxes de cultura i oci, 
per crear consciència del fet que Es Baluard presenta una oferta cultural de 
qualitat al llarg de tot l’any i és un pilar fonamental per a la societat, amb la 
qual cosa afavoreix la desestacionalització de l’oferta turística i la dinamit-
zació cultural contínua.

Com a museu occidental del primer món i atesa la seva particular ubicació 
a la Mediterrània, donar lloc a fórmules noves de col·laboració amb altres 
contextos culturals.

Integrar-nos en xarxes de museus, entitats locals, nacionals i internacionals 
en la producció d’exposicions i programes.
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5.  Estratègies
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Consolidar la imatge i empremtes identitàries, el fet local (balear) i la seva expansió externa a través d’una sèrie d’operacions d’imatge i campanyes 
simultaniejant espais i llocs diversos.

Actualitzar els usos i recursos de les instal·lacions a través d’un protocol d’actuació i reciclatge/finançament des de vies complementàries a les 
aportacions institucionals.

Desenvolupar el treball de gestió d’infraestructures i manteniment dels edificis del Complex cultural tenint-ne en compte l’antiguitat i l’obsolescèn-
cia amb el pas del temps.

Enfortir i desenvolupar models organitzatius operatius amb l’equip humà i tècnic del museu.

Aconseguir programes finançats amb entitats públiques i privades en sintonia per tal d’unir interessos i voluntats de construcció comuna.

Elaboració d’un pla general de patrocini i recursos externs 2015-2018.

Nous projectes que permetin la retroalimentació generant recursos propis.

Activació d’esdeveniments, lloguers i accions promocionals de màrqueting mitjançant el contacte directe amb empreses i associacions empresarials 
i fundraising.

Treballar en el concepte de Complex cultural com a àgora oberta i permeable a les necessitats de la societat.

Generar programes de consciència de l’entorn on ens trobem per revalorar.

Concebre i aplicar un pla director dels espais del Complex cultural des de la sostenibilitat i el sentit dels programes per a cada espai a partir d’accions 
de visibilització de la ubicació (senyalística, col·laboració amb l’Ajuntament de Palma) i una programació d’activitats que s’hi enfoquin.

Estratègies
de gestió
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Desenvolupar un pla integral d’accessibilitat física i conceptual.

Seguir treballant en els mecanismes de transparència per augmentar la con-
fiança de la ciutadania i el sector professional.

Presentar a través d’Internet els nostres serveis i renovar periòdicament la 
pàgina web per fer-la més llegible en les diferents aplicacions de navegació i 
xarxes socials.

Plantejar que és possible treballar en codi obert des de les institucions.

Implementar els processos de comunicació interna i protocols d’actuació en 
avaluació constant per tal de millorar-los i actualitzar-los.

Projectes d’oci i consum per a la dinamització de la cafeteria i la botiga. Bo-
tiga, tant en el lloc físic de venda de productes com a les xarxes socials, amb 
una política de col·laboració amb editorials, dissenyadors de les Illes i l’opti-
mització dels recursos propis.

Crear fórmules atractives per als turistes i visitants forans com a recurs econò-
mic.

Desenvolupar un pla d’imatge gràfica i difusió capaç d’arribar a tots els sec-
tors.

Treballar sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Crear un Observatori de públics.

Produir sistemes per aconseguir diversos públics i interlocutors usuaris de mu-
seus i no usuaris.

Produir i visibilitzar els resultats de l’equip de treball de públics amb les cam-
panyes d’hivern i estiu, els programes de voluntariat i els acords amb agents 
externs.

Organitzar programes de col·leccionisme i mecenatge per tal de fomentar-ne.

Produir cursos d’aproximació als processos creatius i de la imatge a nivell es-
pecialitzat i divulgatiu.

Generar activitats de fidelització per segments de públics: base de dades 
(nova base de dades relacional d’usuaris i clients) i campanyes de dinamitza-
ció (voluntariats, Amics...).

Actualitzar els plans de treball de màrqueting i comunicació amb caràcter 
periòdic i interseccionat.

Donar a conèixer el retorn social que les nostres activitats produeixen.

Potenciar programes i projectes amb altres entitats culturals de la ciutat. 
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Construir programes de voluntariat participatiu.

Consolidar l’acció exterior generant itineràncies i presentacions externes a través d’Es Baluard en moviment o projectes en coproducció en xarxa.

Potenciar els programes de formació d’ensenyament reglat o com a alternativa des de Les Clíniques als programes de Salut mental o amb col·lectius especials.

Oferir una programació cultural i d’oci culte de qualitat amb optimització de recursos i sinergies en dues vessants: una programació vinculada als continguts 
del pla museològic i la que procedeix a través dels col·lectius associats, col·laboradors o projectes especials vinculats a processos creatius.

Seguir treballant amb la comunitat a través de reunions amb associacions i col·lectius i oferir-nos com una plataforma oberta a la col·laboració.

Difondre el treball intern desenvolupat a l’àrea de desenvolupament educatiu, formació i programes públics a través de dispositius com el seu glossari, pro-
grames europeus, mòduls itinerants i el nou espai educatiu informant dels serveis que oferim.

Renovar els programes escolars i d’educació a mesura que la societat ho demana.

Experimentar amb nous prototips pedagògics.

Anàlisi dels dipòsits de la col·lecció, per obrir noves vies amb altres entitats que en permetin la circulació i el coneixement.

Aprofundir en el sentit de col·lecció del museu a partir de la catalogació i la documentació, punt en el qual destaca el projecte d’investigació «Arxiu balears» 
i satisfer les vessants historiogràfiques menys conegudes (anàlisi de períodes...).
 
Es continuarà investigant i treballant amb el Comitè d’adquisicions en la possibilitat d’adquisicions, donacions i cessions de nivell internacional tenint en comp-
te la manca d’espai dels magatzems (es tendirà a obres d’art electrònic) i la dinamització amb altres centres i museus col·laboradors.

Desenvolupar vies de treball sobre la història de l’art balear tenint en compte la relació entre les illes i la perspectiva internacional configurant exposicions i 
publicacions. 

Concebre programes expositius que dotin de personalitat cada un dels espais significatius de l’edifici i el seu entorn.

Mantenir una direcció artística de continguts i programes de qualitat i amb una perspectiva a mitjà i a llarg termini.

Estratègies
de continguts
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Realitzar produccions pròpies a partir de la col·lecció i els nostres processos d’investigació en relació amb els contextos i agents vinculats a les Balears 
i en col·laboració amb altres entitats i museus.

Refermar el paper del museu com a generador d’exposicions i activitats vinculades a la seva missió.

Consolidar els programes i projectes com a processos a mitjà termini generats des d’artística i educació & formació.

Produir dispositius de transmissió (exposicions, programes, publicacions o accions) al voltant del pensament crític, l’educació i el patrimoni cultural com 
a bé comú. Uns dispositius capaços de comunicar amb els usuaris d’una manera reflexiva i atractiva. 
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Les línies estratègiques es concretaran en una sèrie d’accions, progra-
mes i anàlisi al llarg de quatre anys que seran fonamentals per assolir els 
objectius traçats.

Actuacions:

Programa de voluntariat i Amics 2015.

Elaboració del pla general de patrocini i recursos externs 2015-2018.

Observatori de públics 2016.

Programa de Col·leccionisme i Mecenatge 2015-2018.

Pla director de dinamització i conservació dels espais del Complex 
cultural 2017.

Col·leccions: revisió de fons, catalogació, documentació,  
catàleg raonat, emmagatzematge, conservació i ampliació, junta-
ment amb la previsió d’un centre de documentació 2018.

6.  Programa d’actuació
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En paral·lel a tot l’esmentat, les línies mestres en  
correspondència amb les àrees responsables són:

Conceptualització de continguts i modus operandi d’acord amb els fonaments del    

museu.

Significació de la veu curatorial general (expositiva, educativa/formació i programes 

públics) del museu.

Posicionar Es Baluard a nivell nacional i internacional.

Manteniment d’una gestió rigorosa, eficient i transparent.

Activació del Complex cultural. 

Desenvolupament dels plans d’actuació vinculats al Pla estratègic.

Estructuració de sistemes de gestió de temps, equipaments, seguretat, sostenibilitat 

de zones comunes, serveis i personal del museu. 

Reformes a la terrassa, senyalística i il·luminació interior i exterior.

Avaluació dels sistemes d’autofinançament i rendiment de públics.

Articular dispositius operatius per al pla fundraising i finançament econòmic.

Sistematització de l’oficina d’atenció al visitant.

Plans anuals d’atenció i captació de públics.

Dinamització dels lloguers.

Renovació de la gràfica i materials publicitaris/imatge.

Activació de públics temporada d’hivern i estiu.

Obres de la col·lecció a Museum Plus.

Publicacions especialitzades.

Renovació anual de les sales de la Col·lecció permanent (Planta 1).

Centre de documentació i consulta en línia i física a través de biblioteca, Arxiu     

Balears, accions de noves tecnologies, publicacions especialitzades, etc.

Producció d’exposicions d’artistes de les Illes Balears i monogràfics de 

corrents i tendències.

Producció de mostres temàtiques o de tesis.

Gestió de grans exposicions internacionals o vinculades a corrents o artis-

tes de pes.

Desenvolupament d’itineràncies pròpies.

Residències d’investigació i producció.

Manteniment i renovació de la informació a Internet, xarxes i nous desen-

volupaments tecnològics.

Producció de material de difusió videogràfic.

Pla de comunicació especialitzat amb mitjans nacionals i internacionals i 

avaluació de posicionament/imatge pública.

 

Cartografia de col·lectius i agents per als programes de col·lectius asso-

ciats, col·laboradors i treball en xarxa.

Projectes estables de formació no reglada per a professionals.

Centre de formació per a adults.

Accions d’art a l’espai públic i a l’entorn del Complex cultural.

Wiki.

Pla d’accessibilitat i inclusió.

Centre de referència del treball a partir de l’art contemporani com a eina 

transversal en l’educació formal en els seus diferents nivells.

Programes del museu fora del museu (hospitals, barris, centres diver-

sos...).

Estratègies de mediació i visibilització amb comunitats diverses en risc 

d’exclusió social.

Programació Espai Educatiu.

Direcció:

Administració:

Relacions externes:

Col·lecció:

Exposicions: 

Comunicació:

Educació, formació i programes públics:
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Amb tot plegat es considera imprescindible el treball transversal i interdisciplinar    
entre els equips per desenvolupar gradualment els programes següents:

Laboratori de processos 
Les Clíniques
Art en Espais Públics/Escultures de l’entorn
Activitats al voltant de la col·lecció permanent
Arxiu Balears
Ressonàncies
Programa Lagunas
Programa Col·leccionisme i Mecenatge
Projectes i col·lectius associats i col·laboradors
Programa Carte Blanche. Col·lecció permanent
Programes en botiga: llibres de pensament, dissenyadors de les Illes i Punt G
Espai Educatiu EE
Formació de voluntariat
Centre de documentació
Producció de documentals
Curator’s Summer School 
Art i salut
Àgora
Missions per la Serra de la Tramuntana
The Tower- TAZ
Paisatges sostenibles
Públics: Interilles i Part Forana
GranGent/GentGran
Es Baluard en moviment
Es Baluard Image Research
Festivals d’estiu
Turisme i turisme sostenible
Intercanvi de personal/formació permanent
Edicions Es Baluard: publicacions especialitzades, divulgatives i objectes/marxandatge
Balear emergent/Espais en residència/Programa contrast
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7.  Annexos

1. Codi deontològic

2. Complex cultural

3. Evolució de visitants del museu i Complex cultural

4. Comparatius Benchmarking
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3- Es Baluard és un servei públic. Com a servei públic es focalitza en dues vessants: la 
gestió de les col·leccions –patrimoni custodiat museològicament- i el deure que té com a 
catalitzador i emissor de la cultura tangible i intangible d’intervenir en la realitat social. 
L’equipament es gestiona tenint en compte que és un bé comú. Entenem el museu com a 
contenidor per preservar la memòria i com a lloc de trobada i socialització de la cultura, 
però així mateix com un ens en acció capaç de traslladar-se desenvolupant programes i 
projectes on sigui necessari. Des d’aquest marc institucional treballem en un model de 
producció de saber i valor en xarxa.

4- Públics. Ens preguntem què pot esperar la societat d’un museu, atenem la demanda i 
estudiem les vies per generar interlocutors i treballar amb les comunitats per millorar la 
qualitat de vida i atorgar eines de pensament. Ens orientem envers:
a) Crear una relació de pertinença i compromís respecte al museu.
b) Desenvolupar i acollir programes d’oci culte destinat a diferents usuaris i audiències.
c) Reconèixer la diversitat i la complexitat de la societat respectant el principi d’igualtat 
i oportunitats per a tots.

5- Patrimoni. Som conscients que patrimoni és el propi marc històric on el complex cultural 
es troba situat i que hem de conservar i dinamitzar, però, a més, el patrimoni artístic del 
museu està integrat per les seves col·leccions d’art: el dipòsit del fons de la Fundació d’Art 
Serra, del Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca, de l’Ajuntament de Palma, 
«SA NOSTRA», caixa de Balears, col·leccionistes privats i la pròpia col·lecció de la Fundació 
Es Baluard. 

Es considera prioritària la conservació, investigació, restauració i catalogació dels béns 
artístics custodiats i la seva relació amb l’esdevenir artístic i social als quals remeten.

a) Adquisicions i dipòsits. Una Comissió d’adquisicions vetlla i assessora en aquesta matèria. 
Les noves entrades són anunciades convenientment i publicades a la Memòria Anual. Els 
cedents i els donants que ho vulguin, són reconeguts en les mencions que hi van vinculades.
b) Cada obra de les col·leccions custodiades a Es Baluard s’ha assegurat i és mantinguda 
segons les mesures de seguretat i controls de manteniment i conservació adequats tots els 
dies de l’any, les 24 hores del dia.
c) Moviments de la col·lecció: 
-La sol·licitud d’obres per a préstecs temporals ha de ser considerada primerament per la 
direcció del museu, la qual, si ho valora positivament, la presentarà a les reunions men-
suals de la Comissió executiva perquè s’aprovi. 
-La possibilitat d’itineràncies i participació en esdeveniments en sintonia amb els contin-
guts del museu són una de les vies que es poden seguir per a la internacionalització del 
museu i com a cooperació amb altres entitats.
d) Qualsevol deteriorament o alteració en les obres en exhibició és restaurat convenient-
ment i comunicat a l’artista, en cas que sigui viu i es pugui localitzar, perquè en faci el 
seguiment adequat.
e) Totes les obres que entren i surten del museu tenen un registre d’entrada i de sortida, 
com també informes de conservació.

6- Educació & Formació. En un món ideal possible la nostra premissa seria treballar en la 
utilitat pública, el codi obert, l’emprenedoria social i les dinàmiques col•laboratives. De 
moment, ens conformem a donar lloc a dispositius vius que permetin la divulgació i el com-
promís amb els processos creatius i la investigació especialitzada amb i per a la societat.

1. DEONTOLOGIA DE ES BALUARD
Es Baluard és un equipament cultural constituït com un organisme autònom sota la forma de 
Fundació i integrat pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Pal-
ma i la Fundació d’Art Serra.

El Museu es compromet a la integritat com a principi fonamental que guia tant els membres del 
patronat com la direcció, i els seus empleats i persones que hi són adscrites i que actuen en 
nom seu. En tot museu, la base operacional i els objectius es troben definits en els estatuts i en 
els fonaments i la missió que en marquen l’empremta i la base de la seva filosofia d’actuació 
juntament amb el pla estratègic elaborat per la Direcció. Formant part d’aquest tot, els museus 
i els seus treballadors han d’assumir funcions i responsabilitats diferents, i algunes vegades fer 
front a dilemes ètics amb la necessitat de trobar solucions equilibrades tenint en compte la 
naturalesa institucional, la legalitat i l’interès general. 

Per tal de coordinar i evidenciar les bones pràctiques i la deontologia amb un caràcter trans-
parent i com a guia tant interna com informativa cap a l’exterior, hem desenvolupat aquest 
manual bàsic que sintetitza les vies que marquen la conducta i les maneres de fer d’Es Baluard. 
Creiem, així mateix, que és important donar-lo a conèixer com a part del nou pla estratègic per 
incrementar la confiança dipositada en nosaltres per la societat, els professionals del món de la 
cultura, els nostres programes associats, patrocinadors i benefactors. 
Som conscients de la dificultat de preveure totes les situacions possibles en què diàriament 
es pot trobar la gestió del museu; és per això que hem elaborat aquest codi com a pauta de 
principis bàsics.  

El document s’ha redactat a partir de referències base de la Fundació Es Baluard, el Codi 
deontològic de l’IAC, el Codi de deontologia de l’ICOM, Code of Conduct for the Museum of Mo-
dern Art MoMA, Principes deontologiques del Musées Canadiens, Code of ethics for museums. 
Museums associations UK, el codi d’ètica del Louvre, Code of Ethics for Curators del Curators 
Committee of the American Association of Museums (CurCom), entre d’altres.

1- La Direcció d’Es Baluard i la Comissió Executiva, com a òrgan rector, tenen la responsabilitat 
de vetllar pels estatuts i les normatives del museu i aplicar-ne la missió, els objectius i els fo-
naments amb reunions regulars una vegada cada mes. Dos cops l’any es convoca el Patronat del 
museu per a l’aprovació del Pla d’Actuació i els Comptes Anuals. L’actual direcció del museu 
fou elegida el març de 2013 mitjançant una convocatòria de concurs públic segons els codis de 
bones pràctiques a partir d’un projecte. Aquest projecte i el pla estratègic consegüent són els 
que guien actualment la filosofia i les maneres de gestió d’aquesta institució i estan publicats a 
la pàgina web del museu. La Memòria d’activitats, els Comptes Anuals i els Informes d’Auditoria 
de Comptes aprovats també es publiquen any rere any a la web del centre.

2- Els treballadors del museu. Es considera treballador tot el personal en plantilla o serveis 
d’empresa contractats de manera estable i que estan involucrats en l’esdevenir diari i el fun-
cionament del museu; també s’aplica aquesta atribució d’accions a col•laboradors, programa 
de voluntariat o becaris temporals. Tots hauran de regir-se per premisses d’Honestedat, Com-
promís i Responsabilitat. La plantilla estable és seleccionada mitjançant convocatòries obertes 
i una valoració objectiva de les candidatures a través d’una aplicació de barems i competències 
per puntuació. Les persones de l’organització treballen per processos i projectes des de l’ho-
ritzontalitat, les seves idees i opinions són valorades; la motivació i l’autoexigència s’enfoquen 
a la consecució d’objectius compartits, dels quals tots són corresponsables entenent que la 
manera d’avançar és la construcció comuna des de la confiança. Tota persona que treballa a Es 
Baluard n’és la imatge i representa també la seva directiva. El codi de conducta són una sèrie de 
consideracions que permeten desenvolupar el treball i la seva relació amb la Fundació a través 
d’uns estàndards de comportament professional i responsable.
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c) La direcció anima els seus treballadors a contribuir a donar una imatge activa del mu-
seu a través de les xarxes socials o participacions especials en llocs i fòrums de visibilitat 
com una entitat preocupada per la seva rendibilitat social i pública.
d) L’enviament de la informació a adreces personals es realitza només amb l’autorització 
prèvia dels titulars. 
e) Tota la comunicació és trilingüe: català, castellà i anglès.
f) La nostra marca logotip s’ha de respectar i adaptar de la manera prevista en el Manual 
de marca. 

11- Relacions amb el sector cultural. Elaborem la nostra programació amb caràcter anual 
treballant sobre el mitjà termini, d’acord amb la línia de continguts desenvolupada per 
la Direcció, respectant els diferents professionals del món de la cultura nacional i inter-
nacional i amb la voluntat de traçar vies col·laboratives en xarxa.
a) Mantenim la independència en els continguts artístics i la seva gestió.
b) Els projectes de propostes expositives externes els rep la coordinadora de l’àrea ar-
tística delegada. Tenen un ordre d’arribada, s’obre un expedient que els analitza segons 
els barems establerts i es responen totes les propostes que en aquest sentit es reben.
c) El museu ofereix la possibilitat, a través de determinats programes, de desenvolupar 
propostes obertes d’investigació i curadories, totes com a convocatòries visibles i publi-
citades a través de la seva pàgina web.
d) Tot moviment de contracte a comissaris, artistes, dissenyadors i col·lectius és fruit 
d’un document tipus que ambdues parts signen abans de començar la feina.
e) Producció d’obra i projectes: si són realitzats pel museu ha de constar en futures 
exposicions o en l’esdevenir futur de les peces. Si Es Baluard és qui el rep inclourà el 
tractament que sigui obligatori quant a coproduccions, propietat i drets.
f) Es Baluard vetlla per la conservació de tota obra o projecte en préstec temporal o 
permanent.
g) Es respecta la condició d’autor de l’obra i la integritat de l’obra evitant qualsevol 
transformació o disposició que no s’hagi autoritzat per l’autor.
h) Legitimitat de les obres: tota obra o projecte ha de tenir garantia d’autenticitat i els 
drets d’autoria en regla.
i) El museu és un lloc de reconeixement, cap artista o col·lectiu que exposi en Es Baluard 
pot realitzar una mostra individual en una galeria comercial després dels 6 mesos se-
güents a la inauguració en el museu.
j) Considerem que tot creador té dret a uns honoraris dignes per la seva feina.

12- Accessibilitat i inclusió. Més enllà de la configuració de l’espai arquitectònic, la sen-
yalística i els modes espacials i expositius, ens preocupa l’accessibilitat dels col·lectius a 
nivell físic i cognitiu. Dissenyem estratègies i prototipus de models de mediacions cons-
truïts amb els usuaris, descodificant la cultura amb les comunitats a través de pràctiques 
participatives i produint recursos.
Amb l’objectiu de donar l’oportunitat al màxim nombre de grups socials d’accedir a les 
instal·lacions, el museu habilita un dia exempt d’entrada (Tu decideixes) i organitza di-
verses jornades de portes obertes al llarg de tot l’any.
El museu té unes normes de comportament que són les habituals en aquesta mena d’in-
fraestructures.

13- Reproducció i drets d’autor. El museu aplica el reconeixement a l’autoria escrita 
o intel·lectual de tots els creadors amb qui es relaciona, fet que queda recollit en els 
contractes que es realitzen. Quan és necessari, es paguen els drets de reproducció de les 
obres visuals i sonores que ho requereixen d’acord amb els autors i/o les seves societats 
de gestió de drets.

7- Responsabilitats administratives i legals. Tota previsió de despeses és analitzada amb prou 
temps, se sol·liciten diversos pressupostos per elegir l’opció que més s’ajusti a les necessitats 
reals i qualsevol despesa és autoritzada per la Comissió Executiva, la Direcció i l’Administrador 
del museu.
Amb relació a les empreses subcontractades per prestar els seus serveis en el centre (vigilàn-
cia, neteja i auxiliars de sala), es realitzen periòdicament concursos de concurrència pública 
amb la finalitat d’elegir la millor de les propostes.
Existeix una responsabilitat administrativa que s’ha de complir cada any amb el pressupost 
aprovat sense que es produeixin desviacions. Així doncs, es realitzen anàlisis periòdiques i in-
formes trimestrals entre el pla d’actuació i el pressupost aprovat i l’executat, que analitzen la 
Direcció i el Comissió Executiva, que alerta sobre possibles desviacions detectades.
El museu no compromet despeses (adquisicions, encàrrecs professionals) no previstos i pressu-
postats prèviament i els pagaments a proveïdors es realitzen segons els terminis legals vigents. 
El museu encarrega anualment una auditoria de comptes a una empresa externa especialitza-
da. La memòria econòmica anual està a disposició pública a la web del museu.
 
8- Transparència. Desenvolupem una política de transparència en tots els nivells de gestió 
perquè considerem que és una obligació de la Fundació envers les institucions i empreses que 
sostenen aquest projecte i envers la societat en general. És per aquest motiu que publiquem 
tot allò que hi té relació a la pàgina web i atenem totes aquelles persones que vulguin més 
informació.
Tots els moviments de producció de projectes, acords d’exposicions, convocatòries i concursos 
són fruit d’un acord o contracte i publicitats convenientment.

9- Informació. Tota la informació que es troba, o que entra i surt, té una gran importància. 
Considerem imprescindible mantenir unes pautes de canalització que siguin correctes i escru-
poloses.
a) La confidencialitat. Tot el personal i agents vinculats amb el museu han de protegir la infor-
mació confidencial obtinguda en l’acompliment de les seves funcions. A més, les dades relati-
ves als objectes portats als museus per tal que siguin identificats són confidencials i no han de 
publicar-se ni comunicar-se a cap institució o persona sense autorització. 
S’observa la confidencialitat més estricta pel que fa a la informació relativa al pla de seguretat 
i autoprotecció del museu, les col·leccions, locals privats d’ús intern, reunions i projectes.
b) Tot el material relacionat amb les activitats i exposicions pot comunicar-se una vegada de-
cidit a les reunions de coordinació o per la Direcció als diferents mitjans i a través de la web.
c) Llibertat d’expressió: en els temps de lliure opinió, independència de pensament i prolifera-
ció d’imatges, cap entitat pot exercir censura o coartar expressions. Aquesta és una de les nos-
tres premisses tenint sempre en compte el respecte a les nostres audiències i que no s’atempti 
contra la integritat d’alguna persona o col·lectiu amb caràcter insultant o injustificat, així com 
l’avís de determinats continguts violents o inoportuns a menors quan sigui necessari.
El museu s’adequa a la LO 15/1999, de 13 de desembre, i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

10- Comunicació. Actualitzem els sistemes i fórmules d’emetre la informació i en feedback va-
lorem la repercussió de la imatge i el funcionament a nivell extern i promovent els mecanismes 
interns perquè els continguts es visibilitzin eficaçment. 
a) Les convocatòries o rodes de premsa s’envien a totes les nostres bases de dades de mitjans 
divulgatius i especialitzats, com també quan és possible recorrem a les ofertes de publicitat o 
firmem acords de mediapartner.
b) La programació d’activitats es tanca trimestralment amb objectiu de poder treballar-ne la 
difusió amb prou temps.
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La citació i l’apropiació són habituals en l’art contemporani, els artistes que utilitzen imat-
ges, música, audiovisuals o altra mena de creacions subjectes a la legislació de la propietat 
intel·lectual ho han d’indicar per escrit i eximir-ne el museu de la responsabilitat. Tot allò 
que surti produït per Es Baluard té els drets d’autor amb marca del museu i ha de demanar-se 
permís per a la difusió pública sigui quin sigui el mitjà o el suport.

14- Política comercial. Es Baluard pot generar els seus propis ingressos per lloguers i serveis. 
En aquesta tasca s’accepten i apliquen les ofertes segons les tarifes, mantenint el control i la 
integritat dels continguts per tal que no interfereixin en els programes, exposicions i activitats 
pròpies del museu.
Les activitats generadores d’ingressos no han d’anar en detriment de les normes de la institu-
ció ni perjudicar el seu públic. 
Quan el lloguer d’espais és sol·licitat per a alguna institució del patronat, s’aplica un descomp-
te del 50%.
El museu no permet que el seu nom s’utilitzi en els anuncis o promocions de productes comer-
cials, equips o serveis sense haver-ho aprovat prèviament.
 
15- Gravació i fotografies a les sales. El museu permet els seus visitants gravar i fotografiar 
(sense flaix) a les seves instal·lacions sempre que no sigui per a un ús comercial. En aquest cas 
haurà de dirigir-se a l’àrea de Relacions externes, ja que tindria un cost. Els usos sense ànim de 
lucre o per a investigadors, artistes o difusió comercial amb caràcter professional, així mateix 
hauran de tenir un escrit de sol·licitud i es firmarà l’autorització corresponent.

16- Investigadors.Es permeten estades i sol·licituds d’investigadors a la Biblioteca amb una 
sol·licitud prèvia.

17- Igualtat de gènere i dels sexes. Entenem que és fonamental promoure el respecte i la igual-
tat de drets i oportunitats de dones i homes, divulgar i promocionar estudis i investigacions de 
gènere, intentant una gestió i una programació igualitària de compliment amb l’art. 26 de la 
Llei d’igualtat (2007) de l’Estat espanyol. 

18- Responsabilitat mediambiental. El museu recicla, aposta pel respecte a l’ecologia i a la 
vida animal i vegetal des del nostre entorn més proper. Treballem, així mateix, des de la 
preocupació per una societat en risc envers els canvis climàtics i els desajustos del consum 
desmesurat, així com per preservar els recursos del nostre planeta.
La sostenibilitat en el temps també passa per la innovació i l’ús de les noves tecnologies de la 
informació i les comunicacions. 

19- Compromisos de qualitat i rigorositat. Els usuaris que considerin que Es Baluard ha incom-
plert els compromisos o hagin observat faltes en els serveis oferts, poden emplenar un full 
de reclamacions, disponible a les taquilles del centre, que serà contestat degudament en un 
termini de 15 dies. 
Les queixes i suggeriments a més de presencialment es poden emetre per correu postal i per 
mitjans telemàtics a: info@esbaluard.org.

20- Conflictes d’interessos respecte al personal. En la pràctica laboral diària poden sorgir cer-
tes incompatibilitats o dubtes ètics que tractem d’evitar i resoldre:
a) Abús de poder: l’staff i empleats mai no han d’utilitzar els seus càrrecs oficials o la influèn-
cia dels seus contactes dins la comunitat del museu o amb el públic com a expressió de poder 
o per a un benefici propi.

b) L’staff i empleats han d’abstenir-se  de qualsevol activitat que pugui entrar en con-
flicte amb els interessos del museu. 
c) Adjudicacions i contractes. Existeixen incompatibilitats lògiques per a l’adjudicació 
de contractes de treball, encàrrecs, proveïdors o propostes de col·laboracions amb 
el museu quan es tracti de «membres de la família» (es defineixen «membres de la 
família» els cònjuges, parelles de fet, pares, fills o amistats molt estretes), llevat que 
es disposi d’una aprovació de la comissió executiva i la direcció del museu que ho per-
metin per causa major, relació qualitat/preu o perquè no existeix cap altre ens capaç 
d’administrar aquest servei.
d) El Museu no es fa responsable de cap pèrdua o dany que pugui ocórrer fora de l’horari 
laboral, sia a les instal·lacions del museu o no. 
e) El treball fora del Museu o la participació a qualsevol altra entitat és possible si no 
hi ha cap desacord amb la seva filosofia o sigui incompatible.

Aquest codi es complementa amb un Codi de Conducta i bones pràctiques del personal 
de la Fundació Es Baluard. Tot això ha estat redactat per la seva directora, Nekane 
Aramburu, amb l’assessorament i consulta amb diverses fonts al llarg de l’estiu de 
2014 i aprovat per la Comissió executiva de la Fundació Es Baluard el 8 d’octubre de 
2014. Aquest  mateix mes va ser compartit públicament a la web del museu a l’apartat 
de «Transparència». 
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2. COMPLEX CULTURAL
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Perfil del visitant: 

Es van fent una sèrie d’enquestes per conèixer el públic actual: des del departament d’atenció al públic es realitza una enquesta breu als visitants           
del museu per obtenir un retrat del seu perfil.

          • Procedència
          • Sexe
          • Com ens han conegut
          • Edat del visitant
          • Repetició

L’enquesta s’ha realitzat durant els mesos de maig a juliol de 2014 i actualment es continua. Així doncs, són resultats de la temporada alta turística.

3. EVOLUCIÓ DE VISITANTS AL MUSEU, XARXES SOCIALS I COMPLEX CULTURAL

visitantes anuales:Visitants anuals al museu:
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4. COMPARATIUS BENCHMARKING

- Entorn més próper: ràtio d’incidència i actuació a la regió

Es Baluard va més enllà de les parets del museu i es planteja aquest nou cicle com a Complex cultural. Un Complex cultural ampli, inserit en un marc molt concret a nivell paisatgístic i urbà 
de la ciutat de Palma de Mallorca, molt atractiu a nivell turístic però que ha d’anar més enllà i construir un sentit de pertinença a tot Mallorca i a la resta de l’arxipèlag balear.

Així doncs, s’han iniciat programes com Es Baluard en moviment, els programes d’acostament als diferents públics analitzats per l’equip de treball de públics i diferents accions amb col·lectius 
de diversos sectors i àrees geogràfiques.

Font: informació facilitada per la mateixa institució o publicada en diferents mitjans: premsa, web, etc.

- Benchmarking

L’anàlisis externa d’Es Baluard en relació amb els altres museus del panorama nacional, pretén ubicar el museu per comparació a la resta de museus nacionals.
L’anàlisis es basa en dades dels anys 2012/2013 i compara el nombre de visitants, el pressupost i la mitjana de treballadors/es del museu.
Amb aquestes xifres es desprèn que Es Baluard se situa a la cua del pressupost per visitant. El nombre de visitants del museu s’ha incrementat del 2013 al 2014 en un 25% i ha superat els 
527.000 visitants.
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- Estacionalitat de l’economia mallorquina- Evolució arribada de 
turistes.

- Dades turístiques generals:

Como ja s’ha indicat, Es Baluard està molt marcat per la temporada 
turística de la ciutat de Palma de Mallorca. Les Balears solen presen-
tar una gran estacionalitat. La temporada turística comença els mesos 
de març/abril (segons la data de les vacances de Pasqua) fins a finals 
d’octubre.

Font de les dades: 
• L’enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur). Operació estadística de 
la Subdirecció General de Coneixement i Estudis Turístics que recull dades relatives a 
l’entrada a Espanya de visitants no residents a Espanya
• Ibestat: Institut d’Estadística de les Illes Balears.

- Visitants als museus i col·leccions museogràfiques

Font: Ministeri de Cultura
(1) Fa referència als museus i col·leccions museogràfiques que varen informar sobre 
el nombre total de visitants.

(.) No hi ha dades disponibles.
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