
 
 

PROGRAMA VOLUNTARIAT ES BALUARD 
 

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 infraestructura cultural internacional polièdrica. El 

museu, amb una col·lecció de més de 500 obres d'art, és catalitzador i emissor 

d'història, tendències contemporànies i formació a través de programes 

d'exposicions, activitats i cicles educatius, a més d'un laboratori viu per a les 

pràctiques creatives actuals. 

 

Obert i dedicat a la ciutadania com a servei públic, Es Baluard precisa de la 

participació ciutadana, de persones amb diversitat d'inquietuds culturals que sentin 

la necessitat de passar a l'acció i entrar a formar part d'aquest projecte perquè ho 

senten com a propi. Per això Es Baluard, al 10è aniversari de la seva obertura, posa 

en marxa aquest nou programa de voluntariat. 

 

El voluntariat el duen a terme persones compromeses que, desinteressadament, 

ofereixen el seu temps i esforç sense esperar a canvi més que el poder sentir-se 

orgullosos de la seva aportació als altres, a la societat. 

 

Quin és l'àmbit del programa? 

 

El Programa de Voluntariat Es Baluard es desenvoluparà fonamentalment en el propi 

museu, estenent a la resta de la ciutat i de les Illes, en moments en què les activitats 

així ho requereixin o la societat ho demani. 

 

Per què necessitem voluntaris? 

L'objectiu principal del Programa de Voluntariat Es Baluard, és fer partícips als 

ciutadans que vulguin contribuir activament a dinamitzar i col·laborar en les 

activitats i processos que es duen a terme en i des del museu, i en col·laborar amb 

un equip de professionals que duen a terme les gestions del mateix des de diferents 



 
àrees. Volem fer sentir el museu com a propi i necessitem còmplices que ens ajudin a 

crear aquest compromís real el patrimoni històric i la cultura del nostre temps. 

 

Quines activitats es poden dur a terme? 

El museu proposa el següents àmbits d'actuació que s'aniran posant en marxa de 

manera gradual: 

 Atenció al visitant 

 Amics d'Es Baluard 

 Difusió de projectes. Una tasca que pot ser realitzada al carrer, 

esdeveniments, col·legis, instituts, etc. ... 

 Guia / informador en exposicions d'art. 

 

Els horaris, freqüència, etc .. s'analitzarà cas per cas. 

 

Quin és el perfil del voluntari@? 

Per poder ser volutari@ no es requerirà una qualificació professional o formació 

acadèmica concretes, seran els coordinadors del programa de voluntariat els 

encarregats de distribuir la diversitat de tasques i impartir la formació necessàries, 

depenent de les potencialitats i possibilitats de cada voluntari. El nombre de 

voluntaris necessaris no està tancat, dependrà de les possibilitats del museu, i segons 

els processos en els quals s'estigui treballant. 

Els voluntaris i voluntàries entraran a formar part d'un equip de voluntaris coordinats 

des del museu. El voluntari @ haurà d'assumir les seves activitats dins del museu amb 

compromís, responsabilitat, confidencialitat i ètica professional. 

 

 



 
Temes a tenir en compte: 

• Assegurances: Tots els voluntaris tindran una assegurança d'accidents i danys a 

tercers d'acord amb la Llei de voluntariat. 

• Acreditacions: Tots els voluntaris d'Es Baluard seran acreditats amb targeta 

d'identificació. 

• Certificat: Es Baluard expedirà als voluntaris un certificat de participació. 

A qui adreçar-se? 

Per rebre més informació, plantejar dubtes o suggeriments, les persones 

responsables del Programa de Voluntariat Es Baluard són: 

 

 

Aina Crespí, Sebastià Mascaró, Guillermina Aguiló 

mediacio@esbaluard.org 

Telèfon: 971908200 

 


