
RESUM DE MISSIONS PER ÀREES 
 
Es Baluard s'esforça a construir-se dia a dia com un lloc per a la conservació, difusió i 
dinamització del patrimoni artístic i la cultura contemporània del present. Com a 
entitat viva, el personal del museu treballa orgànicament sota la fórmula de 
processos transversals a través de dos eixos: els projectes i les estratègies. A nivell 
pràctic els recursos humans es divideixen en àrees o departaments en dos nuclis: els 
productors / desenvolupadors de continguts artístics i de mediació (col·lecció, 
exposicions, educació, publicacions, activitats...) i els gestors (administració, 
serveis, comunicació...).  
 
 
Desenvolupament Educatiu, Formació i Acció Cultural  
 
L'Educació i Formació s'entén com un treball que parteix de la funció real de tot 
museu: investigar, difondre i donar a conèixer, atenent a les necessitats d'aproximar 
la història, patrimoni i situació actual de la creació contemporània. Aquest treball en 
simbiosi amb les línies programàtiques d'Es Baluard, es focalitza des d'una 
perspectiva col·laborativa i transdisciplinar que permet projectes horitzontals i 
permeables que siguin el medium per descodificar el que succeeix en el món de l'art 
a la societat i públics usuaris o no per convertir- en interlocutors reals i partícips.  
 
En un altre nivell, l'àrea s'ocupa amb caràcter especialitzat en la implementació de 
recursos formatius per als professionals del medi i explorar en noves estratègies de 
treball.  
 
Les activitats d'acció cultural se centren en potenciar el teixit cultural balear i les 
indústries creatives i a establir vies de coneixement amb allò internacional i 
internacional a partir dels continguts elaborats pel museu o pels diferents col·lectius 
amb què es treballa des de l'horitzontalitat. 
 
 
Artística: Exposicions & Conservació 
 
Les àrees d'exposicions i conservació treballen a partir de les col·leccions del museu 
per al seu control, preservació i difusió establint amb caràcter paral·lel el 
desenvolupament d'una sèrie de funcions i formats de comunicació d'aquestes o de la 
producció del diàleg constructiu amb altres entitats públiques i privades a través del 
format d'exposició, programes vinculats i altres suports de difusió especialitzada o de 
divulgació expansiva. 
 
Pel que fa a les col·leccions, se centra en les funcions d'investigació, documentació, 
conservació, restauració i increment basades en l'optimització dels espais del propi 
museu i la col·laboració amb altres agents. 
 
Pel que fa als programes de socialització en format expositiu o d'altres, s'activen amb 
l'ús dels espais del complex museístic sempre pensant en la projecció externa de 
rigorositat pel que fa a les tendències i el pensament crític de l'art nacional i 
internacional i la creació del sentit de pertinença amb els públics de proximitat. 
 
 
 
 
 



Relacions externes 
 
La seva missió parteix de les antigues premisses que guiaven l'àrea de màrqueting, 
per adaptar-se a les actuals necessitats dels diferents interlocutors i usuaris dels 
museus. Els tres eixos sobre els quals es treballa són: La visibilitat, l'increment de 
visitants i la seva fidelització i l'autofinançament del museu. Entre aquests últims es 
troben els següents objectius: rendibilitzar el lloguer dels espais del museu / serveis 
corporatius, atracció i convenis amb patrocinadors i sponsors i Innovació en models. 
 
 
Comunicació 
 
Té com a missió centralitzar el sistema d'informació que el museu ha d'emetre i en 
feedback valorar la repercussió d'imatge i funcionament a nivell extern i promoure 
els mecanismes interns perquè els seus continguts es visibilitzin eficaçment. 
 
Les seves accions, doncs, que es focalitzen en cinc vessants: 
 
1- Fer arribar la informació de les activitats, exposicions i moviments que es generin 
pel que fa a programes o accions vinculats a continguts, visites i funcionament del 
museu com a prioritat bàsica. Això es fa extensiu als col·lectius associats, 
col·laboradors i activitats externes. 
 
2- Supervisar el reflex d'aquestes accions en els mitjans de comunicació, la societat 
local i les àrees d'influència previstes en el pla estratègic del museu. 
 
3- Ser receptor i emissor de les demandes de comunicació vinculades a les bases de 
dades del museu i als públics a qui captar. 
 
4- Coordinació de la informació interna i visibilitat externa. 
 
 
Administració 
 
Abasta des de la gestió administrativa de la Fundació, contractacions, la gestió 
general de la infraestructura del museu i la coordinació dels seus serveis interns i 
externs. Presta especial atenció al control pressupostari, anàlisi de les desviacions i 
control de despeses, i coordina el funcionament de l'equip de manteniment del 
museu, la botiga i el servei d'atenció al visitant i taquilles, així com els serveis 
prestats per empreses externes. Des del principi Es Baluard s'ha centrat en aplicar 
criteris de transparència i visibilitat dels seus plans d'actuació, memòries, comptes 
anuals, informes d'auditoria i convocatòries. 


