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1.1. Introducció 
 
En aquest document es recull la memòria econòmica i de les activitats realitzades per 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Biblioteca Museu Víctor Balaguer durant l’any 2016. 
 
A nivell econòmic el pressupost ha estat bàsicament un pressupost continuista en el sentit de 
que les aportacions del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona pel que fa al pressupost ordinari ha estat la mateixa que en l’anualitat 
anterior.  
 
Més enllà de les aportacions en el pressupost ordinari, cal destacar però les aportacions de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona en dues subvencions finalistes, que han 
permès: 

• La realització del projecte de millora de la il·luminació i l’eficiència energètica del 
Museu Víctor Balaguer, que ha permès realitzar la darrera fase d’aquest projecte, 
canviant els projectors per làmpades LED a la primera planta del Museu 

• La catalogació dels Fons Molas. 
 
En l’apartat d’infraestructures destacar les obres realitzades per tal de reforçar els caps de biga 
sota la pinacoteca i sota la biblioteca així com la reparació de les bigues de fusta de la coberta del 
porxo de l’entrada principal. Aquestes obres han estat realitzades amb pressupost del 
Ajuntament. 
 
Pel que fa a les exposicions durant el 2016 s’han produït 3 exposicions temporals: 

• 1960-1963 El Museu d’Art Contemporani. Testimoni d’una època, del 16 de juliol fins al 
28 de febrer 2016 .  
 

• “Llaverias i el Mar” Exposició que ha estat coproduïda per Museu Marítim, el Museu de 
Lloret i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Va està exposada al Museu Víctor Balaguer 
des del 19 de maig fins els 25 de setembre. 

 
• L’exposició “Ordre i disjuncions en les avantguardes”, exposició dedicada a la figura de 

Joaquim Molas, que va estar exposada des del 20 d’octubre fins el 15 de gener de 2017 i 
produïda per la Biblioteca Víctor Balaguer. 

 
Cal destacar també la participació del museu Víctor Balaguer en les activitats del any Ramon 
Casas a través de la mostra “Ramon Casas als Museus dels Penedès” que es va poder visitar des 
del 1 de juliol fins al 8 de gener de 2017. 
 
Pel que fa a l’Aula Molas, a banda de l’exposició ja mencionada, com a activitat rellevant el 20 de 
maig es va celebrar la IV Conferència de l’Aula Joaquim Molas amb el títol “ Barcelona capital 
literària”. 
 
Pel que fa al servei d’atenció al públic, el 2016,  es va iniciar un procediment de contractació 
obert, i el servei va ser adjudicat a l’empresa ARC Serveis Culturals, que va començar la seva 
relació contractual el 16 d’octubre de 2016. 
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1.2. Govern i administració 
 
Junta de Patrons 
 
El 27 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament nomenà als representants electes a l’Organisme 
Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i que d’acord amb els Estatuts de la Institució ostenten 
els càrrecs que es relacionen tot seguit: 
 

NEUS LLOVERAS MASSANA, Presidenta 
TERESA LLORENS CARBONELL. Vicepresidenta 
 
VOCALS: 
ALBERT SOLÉ LLOPART 
JUDITH BARBACIL MESTRES 
BERNAT DELTELL MILÀ 
XAVIER LÓPEZ SOLÉ 
 
PERE MARSÉ FERRER, Representant dels Amics del Museu Victor Balaguer 
JUANJO PUIGCORBÉ BENAIGES, Representant de la Diputació de Barcelona 
JUSEP MARIA BOYA I BUSQUET Representant per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
MARCEL·LÍ PONS I DUAT, Secretari 
CÉSAR RODRIGUEZ SOLÀ, Interventor 

 
El secretari del Organisme Autònom va ser el Sr. Isidre Martí fins el mes de maig, amb motiu de 
la seva marxa del Ajuntament de Vilanova, va ser substituït per la Sra. Rosa Lucas fins el 7 de 
setembre de 2016, quan s’incorpora com a secretari del Organisme Autònom el Sr. Marcel·lí 
Pons . 

 
CELEBRACIÓ DE JUNTES DURANT L’ANY 2016 
 

• Junta de 26 de gener de 2016 
• Junta de 26 d’abril de 2016 
• Junta de 31 de maig de 2016 
• Junta de 26 de juliol de 2016 
• Junta de 27 de setembre de 2016 
• Junta de 29 de novembre de 2016 

 
PRINCIPALS ACORDS 
 

• Tancament del pressupost 2015 
• Aprovació del pressupost 2016 
• Incorporació de una nova conserge. 
• Incorporació de la nova gerent. 
• Licitació del servei d’atenció al públic del Museu.  
• Adhesió al any Casas. 
• Modificació del pressupost 2016. 
• Acord de contractació de la nova empresa de serveis d’atenció al públic. 
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1.3. Infraestructures i manteniment 
 
OBRES EN INFRAESTRUCTURES 
 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 

• Projecte millora il·luminació i estalvi energètic: 
L’any 2013 s’inicia el projecte per aconseguir una millora en la il·luminació del Museu 
Victor Balaguer i el Museu Papiol amb el doble objectiu de millorar la il·luminació i 
aconseguir un estalvi per eficiència energètica. El projecte s’estructura en diferents fases.  
 
La voluntat és introduir tecnologies energètiques més eficients i que permetin obtenir els 
mateixos serveis amb un menor consum energètic. A més, amb aquesta mesura estem 
treballant en la implementació del compliment de la normativa estàndard internacional 
ISO 50.001.  
 
El projecte consisteix en substituir el sistema de llum halògena per LED. S’ha procurat 
sempre que ha estat possible aprofitar els projectors existents i substituir la part 
electrònica per un sistema que s’adaptés als llums LED. Això ha permès reduir els costos 
del projecte. Amb aquesta mesura s’està aconseguint un enriquiment en l’experiència 
visual dels objectes, millorar la conservació d’aquestes peces al reduir l’impacte lumínic i 
tèrmic, reduir la despesa energètica i respectar el medi ambient.  
 

 Al Museu Balaguer, les fases realitzades han estat: 
• 2013. Millora en la il·luminació de la Sala Silvela i la Sala Egípcia.  
• 2014. Millora en la il·luminació de la Pinacoteca. 
• 2015. Millora en la il·luminació de la Sala Prado i projecte i proves de millora 

d’il·luminació de la zona del vestíbul i del porxo del Museu.  
• 2016. Millora en la il·luminació de tota la planta primera 

 
Pel què fa al Museu Romàntic Can Papiol, el 2015 es va dur a terme una millora en la 
il·luminació de tota la zona expositiva, que inclou zona de la planta noble i zona del 
servei. Aquest projecte ha consistit en substituir els fluorescents i les bombetes 
halògenes per LED. A banda, s’ha millorat l’enllumenament d’algunes sales per permetre 
una millor visió dels espais sense alterar l’ambient decimonònic de la casa.  
 

• Reforç estructural de la coberta de la pinacoteca i la biblioteca contemplat en el  Projecte 
d’actuacions puntuals a l’estructura de la coberta sobre la pinacoteca, la biblioteca i el 
porxo d’accés a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 
L’objecte d’aquestes obres és el reforç dels extrems de les 5 encavallades metàl·liques de 
la coberta. 
 
Les obres de reforç es van realitzar, durant el mes de juliol, en el espai sota coberta, 
delimitat per la geometria de les pròpies encavallades sobre les que es recolza la coberta, 
existint un plataforma de treball construïda recentment precisament per poder realitzar 
els treballs objecte d’aquest projecte.  
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Manteniment infraestructures i instal·lacions 

S’han realitzat revisions ordinàries, algunes de caràcter anual i d’altres de caràcter trimestral, 
mensual o setmanal en els diferents edificis: 

• Revisió i adaptació a la normativa vigent del parallamps (Museu Víctor Balaguer i Museu 
Papiol. (Anual). 

• Revisió trimestrals de la climatització del Museu Victor Balaguer . (Trimestral) 
• Manteniment seguretat. (Anual.) 
• Manteniment de jardineria (Setmanal). 
• Revisió sistema contra incendis (Anual) 
• Control d’activitat periòdica de xilòfags (tèrmits) (Anual) 
• Control de plagues (Mensual) 
• Revisió ascensors (Anual) 
• Revisió línies de vida (Anual) 

 
Cal mencionar també altres actuacions de manteniment extraordinàries: 
 
Climatització: 

• Reparació equip d’osmosi.  

• Reparació fuita de gas en el compressor de la Pinacoteca i recàrrega. 

• Substitució de les politxes del compressor de la pinacoteca.  

• Reparació desgüàs climatització a 2on pis Castrofuerte.  

• Substitució compressor A/C de Pinacoteca. 

• Substitució bateries gastades dels lectors de clima del Museu (6u.) 

Seguretat:  
• Actualització codis de seguretat tots els equipaments . 

 
Manteniment temes de jardineria:  
 

• Substitució de la bomba sumergible per a reg a cisterna Papiol.  
 
Altres: 

• Pintar diverses estances del 3er pis Papiol i de l’espai de recepció, condicionament de 
portes i sanejament de tots els elements metàl·lics. 

• Substitució vidre traslúcid finestrals arxiu Molas.  

• Massillat i pintat parets de S.Contemporani  

• Repicat i recobriment de la biguetea sota galeria Sala tallers de Sta.Teresa. 

• Reposició lletres caigudes de la retolació a Castrofuerte.  

• Substitució vidre trencat a balcó de Sala de ball de Papiol. 

• Canviar globus de llums del porxo Museu 

• Desmuntage i decapat tancaments balcons 3er pis papiol. 

• Aplicació de silicona líquida a les lluernes de la Sala informalista. 

• Aplicació de dues capes de Fibra-cautxú (protecció hidròfuga) a l’exterior de les cobertes 
d’Informalisme i Café Foment-Modernisme.  

• Reparació portes mobiliari botiga Museu. 
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• Revisió amb càmera del baixants de Pinacoteca  

1.4. Gerència i administració 
 
Tancament provisional del Pressupost  
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MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
Alhora d’analitzar el pressupost del any 2016 cal tenir en compte La modificació pressupostaria 
proposada per la Junta de Patrons de 31 de maig en el següent sentit: 
 
1.- Aprovar la despesa per import de 127.044,22 euros a nom de l’Agència Estatal de 
l’Administració tributària en concepte de reintegrament d’una subvenció concedida l’any 2010, 
per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per a la realització d’unes obres de rehabilitació al 
edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 
2.- Aprovar la següent modificació pressupostaria per fer front durant el exercici 2016 del 
import de 63.164,02 euros corresponents a aquesta despesa.: 
 
Despeses: 
Crèdit extraordinari 
333,270 Reintegrament subvencions  45.856,84.- 
333,350 Despeses Financeres   17.307,18.- 
 
Ingressos: 
333,870 Romanent de tresoreria D.G.  63.164,02.- 
 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
La previsió inicial d’ingressos era de 677.842,00 €. Aquesta previsió inicial s’ha vist 
incrementada amb 33.433,-€ per la consecució de dues subvencions finalistes: 
 

• Subvenció de la Generalitat de Catalunya per el projecte de millora de la 
il·luminació i estalvi energètic de la primera planta del Museu Victor Balaguer, 
per import de 18.433,-  

• Subvenció de la Diputació de Barcelona per feines de catalogació dels Fons Molas 
per import de 15.000,- € 

 
Així doncs les previsions definitives pel que fa als ingressos han estat de 711.275,- € dels quals 
s’han ingressat 688.577,70 €, amb una disminució respecte als ingressos previstos de 
22.697,30€.  
 
Aquesta disminució es concreta en 6.237,68 € en les partides d’ingressos propis: “Entrades i 
publicacions” i “Lloguers i préstecs”, i en 16.459,62 € en la partida de  transferències corrents, 
degut a una menor aportació respecte a les previsions inicials del MNAC, de la Diputació de 
Barcelona per a programes i de les col·laboracions d’empreses.   
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Pel que fa al capítol de despeses, la previsió inicial de despeses ordinàries del exercici era de 
677.842,-€. Aquesta quantitat s’ha vist modificada en 96.997,02 €, dels quals 63.164,02 
corresponen a la modificació pressupostaria comentada al principi d’aquest apartat, referent al 
retorn de la subvenció concedida l’any 2010, i 33.433,- al pagament de les subvencions 
finalistes, referents al projecte de millora de la il·luminació i l’eficiència energètica, i al projecte 
de catalogació dels Fons Molas.   
 
Així doncs la previsió definitiva pel que fa a les despeses és de 774.839,02 i les obligacions 
realment reconegudes a 31 de desembre del 2016 són 726.663,10 €. 
  
Es a dir s’ha acabat l’exercici amb una disminució de la despesa prevista de  48.175,92 € dels 
quals 15.237.19 € corresponen a despeses de personal, i 32.938,73 € a despeses corrents.  
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El Capítol I, Despeses de personal,  el cost total del capítol I ha estat de 421.146.81€ amb el 
següent detall:  cost del personal 316.462,42 €, la Seguretat social de 99.530,06 € i les 
prestacions socials de 5.154,33€ 
  

Places de caràcter laboral  Personal laboral Seguretat Social 

Tècnic Superior 2 81.892,78 25.402,16 

Tècnic de grau mig 4 132.043,01 41.289,48 

Auxiliar Administratiu 1 26.816,77 8.497,68 

Tècnic Auxiliar 1 29.227,68 9.959,72 

Conserge 3 46.482,18 14.381,02 

TOTAL 10 316.462,42 99.530,06 

 
La partida de despeses corrents Manteniment ha acabat amb un saldo positiu de 6.580,21 € . 
 
Pel que fa a les partides d’Acció Cultural tant dels museus com de la biblioteca, no s’ha realitzat 
la totalitat de despesa prevista, ja que es tracta de programes que es preveu cobrir amb 
subvencions, i aquestes no es coneixen de manera certa quan es prepara el pressupost anual. No 
obstant això, s’han realitzat totes les exposicions, publicacions i activitats que s’havien previst i 
que s’expliquen en els diferents apartats de la memòria. 
 
Finalment en la partida d’atenció al públic dels museus han quedat pendents de realitzar 
18.452,99 €, degut bàsicament que s’ha demorat respecte al previst la licitació i el nou contracte.  
 
RESUM ESTAT D’EXECUCIÓ  
 
El pressupost de 2016 s’ha tancat amb un saldo negatiu de -37.685,40, aquest saldo negatiu es 
degut a la modificació pressupostaria de 63.164,02 € per fer front a la reclamació del Ministeri 
d’Educació que s’ha aplicat a romanents de tresoreria d’anys anteriors. 
 
Sense tenir en compte aquesta modificació el resultat del exercici hauria estat de un saldo 
positiu per import de 25.478,62 €. 
 
Mencionar finalment que a 31 de desembre queda pendent de cobrament 114.675,00 i de 
pagament a proveïdors 88.885,20 € 
 
SUBVENCIONS 
 

• Diputació de Barcelona: 
• L’aportació anual d’acord al conveni de cessió del Museu Papiol ha estat de 

25.222,00 € 
• Subvenció per activitats, difusió i funcionament del Museu Victor Balaguer i 

Museu Can Papiol. Aportació de 5.600 € 
• Subvenció per la catalogació dels Fons Molas 15.000,- € 

• Museu Nacional d’Art de Catalunya: 
• Aportació anual per import de 41.895.-00 € 

• Generalitat de Catalunya: 
• Aportació de 18.433 € en el projecte per a la millora de la il·luminació i 

l’estalvi energètic. 
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• Col·laboració Universitats 

• Aportació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma i la 
Universitat Oberta de Catalunya a l’Aula Molas: 3.000,00 € 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• L’aportació de l Ajuntament ha estat de 550.000,00 € 

 
 
FETS SIGNIFICATIUS POSTERIOR AL TANCAMENT 
 
En data 17 de febrer de 2017 ens va ser notificada la sentència de la Audiència Nacional, 
estimant el recurs contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament de Vilanova 
contra la resolució del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports que obligava al retorn de la 
subvenció atorgada per a la realització d’unes obres de rehabilitació al edifici de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer. 
 
 
LICITACIONS I CONTRACTES 
 

• Servei d’atenció al públic 
 Durant el 2016 s’ha realitzat un procés de licitació per a la contractació del servei d’atenció 

al públic dels equipaments pertanyents a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer.  

 
El preu de sortida d’aquesta licitació s’ha establert en 95.586,80 € any més el 21 % d’IVA i 
la durada de 2 anys amb la possibilitat de un màxim de dues prorrogues d’un any 
cadascuna d’elles. 

 
A aquesta licitació es van presentar 6 empreses, les propostes de les quals es van avaluar 
resultant adjudicatària l’empresa ARC Serveis Culturals, que va signar el contracte per a la 
prestació del serveis d’atenció al públic i serveis complementaris al OAPVB, el 13 d’octubre 
de 2016. 
  

• Manteniment preventiu per a les instal·lacions de climatització i humectador del Museu 
Victor Balaguer i Casa Marqués de Castrofuerte. S’ha signat un contracte anual amb 
l’empresa RA Frigoristes que inclou 4 revisions anuals. 
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1.5. Recursos Humans 
 
Plantilla 
 
Llocs de treball Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer 2016 
 

Laborals  Dona Home Grup 

Gerent 1 1  A26 

Directora del Museu 1 1  A22 

Directora de la Biblioteca* 1 1   

Tècnic del Museu 2 1 1 A20 

Tècnic de la biblioteca 2 1 1 A20 

Aux. Administratiu 1  1 C16 

Encarregat Manteniment 1  1 C17 

Conserges 2 1 1 E14 

*Funcionari de la Generalitat de Catalunya 
 
L’any 2016 s’ha jubilat un conserge que ha estat substituït amb un contracte de relleu al 75% de 
la jornada. 
 
Formació 
Gerard Pla 

• “Curs de PAC” organitzat pel Departament d’Informàtica de l’Ajuntament. 

Maria Alias 
•  XIX Jornades DEAC (Museu Marítim de Barcelona) 

Mar Perez 
• Il·luminació Museogràfica 

• La professió a debat: Anàlisi del present i propostes per al futur de la conservació i 
restauració. 

Prevenció de riscos laborals 
 
S’han realitzat les revisions mèdiques anuals previstes. 
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Museu Balaguer 
Resum actuacions 2016 
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2.1  Valoració 2016 Museu Víctor Balaguer 
 
Augmenta durant el 2016 la xifra de visitants als diferents equipaments museístics gestionats 
per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  
 
 

 
Durant l’any 2016 el Museu Víctor Balaguer ha acollit tres mostres de producció pròpia i una 
d’itinerant coordinada amb altres institucions. La mostra 1960-1963: el Museu d’Art 
Contemporani. Testimoni d’una època, inaugurada el juliol de 2015, va ser prorrogada 
fins el 28 de febrer; l’exposició itinerant Llaverias i el Mar, des del 18 de maig fins el 25 de 
setembre; la mostra Ramon Casas als Museus del Penedès, des de l’1 de juliol fins el 8 de 
gener de 2017; i l’exposició Atles Molas. Ordre i disjuncions en les avantguardes, del 20 
d’octubre al 15 de gener de 2017.  
 
L’exposició 1960-1963: el Museu d’Art Contemporani. Testimoni d’una època, 
organitzada amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya va permetre revisar la 
col·lecció que arribà al Museu Víctor Balaguer l’any 1969 provinent del que fou el primer museu 
d’art contemporani de Barcelona, i que custodia la col·lecció d’art informalista més important de 
Catalunya. Relatar els fets i posar en valor la col·lecció, amb la distància que atorga el temps, era 
l’objectiu de l’exposició per a la qual es varen ocupar tant la sala d’exposicions temporals com 
diferents espais de la primera planta. La mostra va ser una de les primeres col·laboracions 
realitzades en el marc de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya de la qual el Museu Víctor 
Balaguer forma part des de la primavera de 2015. 
 
Amb motiu de l’Any Llaverias celebrat el 2015 el Museu de Lloret, el Museu Marítim de 
Barcelona i el Museu Víctor Balaguer varen coordinar la mostra Llaverias i el Mar, que 
després de passar pels citats museus va arribar a les nostres sales el maig de 2016. L’exposició 
proposava una passejada per l’obra del pintor, aquarel·lista, il·lustrador, exlibrista i cartellista 
vilanoví Joan Llaverias i Labró, posant èmfasi en la seva obra de marines, gènere que dóna 
sentit unitari al conjunt de la seva obra. Juntament amb tot un seguit de pintures i dibuixos de 
la costa del Garraf, la Costa Brava, el port de Barcelona o les cales de Lloret, l’exhibició va retre 
un homenatge necessari a la seva trajectòria artística. 
 
El 2016 ha estat un any marcat per la commemoració de l’Any Ramon Casas, amb motiu del 
qual es va coordinar la mostra Ramon Casas als Museus del Penedès. Hi formaren part el 
Museu Deu, el Museu Vil·la Pau Casals, el Museu del Cau Ferrat, el Museu de Maricel, el 
Vinseum i l’Ajuntament de Torredembarra amb la Ruta Ramon Casas, juntament amb la nostra 
institució. El Museu Víctor Balaguer va exposar les cinc obres de Casas que formen part del seu 
fons, una de les quals, La vídua, va ser una donació del propi artista l’any 1890, i una altra, 
Montmartre, va ser prestada a finals d’any a l’exposició “Ramon Casas, la modernitat anhelada” 
celebrada al Museu Maricel de Sitges.  
 
L’any 2016 va finalitzar amb l’exposició Atles Molas. Ordre i disjuncions en les 
avantguardes, una mostra que ha volgut ser el primer homenatge de reconeixement al 
professor i historiador de la literatura Joaquim Molas, qui va llegar a la Biblioteca Víctor 
Balaguer la seva biblioteca personal. L’exposició proposava descobrir i endinsar-se en el món de 
les avantguardes literàries catalanes des de Joan Salvat Papasseit fins als còmics underground, 
aturant-se en d’altres autors com Foix i Brossa. Al voltant de la mostra es varen organitzar 
també diferents converses-col·loquis amb persones vinculades directament a la tasca literària i 
docent de Joaquim Molas.  
 
Una de les novetats iniciades l’any 2015 i que ha continuat durant aquest any han estat les 
mostres que, sota el títol “La Vitrina”, han servit per exposar diferents llibres, publicacions i 
documents que formen part del fons de la Biblioteca Víctor Balaguer.  
 
Pel que fa a la xifra de visitants, aquest any el Museu ha experimentat un important ascens de 
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més d’un miler de visitants respecte l’any 2015, amb un total d’ 11.236 visitants al llarg de tot el 
2016.  
 
Aquest increment de visitants, es pot apreciar en jornades especials de la programació com la 
Nit dels Museus, celebrada enguany el dissabte 21 de maig al voltant del dia Internacional 
dels Museus (18 de maig). La celebració va representar la visita d’un total de 1988 persones. 
Altres dates que han apropat molts visitants han estat les Jornades de Portes Obertes, 
programades els dies de Sant Jordi, Festa Major i per la Fira de Novembre. Especial menció 
mereix també la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni el mes de setembre, durant 
les quals es va programar un taller infantil al voltant de l’exposició “Llaverias i el Mar” i 
l’itinerari “A través dels símbols”.  
 
Pel que representa a les activitats programades al llarg de l’any cal destacar la continuïtat en la 
bona acollida de les visites comentades dels primers diumenges de mes, la bona assistència en 
les diferents visites i actes organitzats al voltant de les exposicions temporals, i les visites 
temàtiques sobre la col·lecció permanent del museu, tals com “Un tomb pel món”, sobre la 
col·lecció d’etnografia, “L’art del Segle d’Or”, sobre el dipòsit d’obres del Museu del Prado, o 
“El museu amagat”, que obre les portes de les reserves de la col·lecció als visitants. A destacar 
també les visites organitzades al voltant de la simbologia de l’edifici de la Biblioteca Museu, tant 
els itineraris programats al llarg de l’estiu sota el títol “A través dels símbols” com l’activitat 
“Simbologia maçònica: la força de les imatges”, que formava part del programa de la 
Festa Major de la ciutat.   
 
Finalment, i seguint la dinàmica dels anys anteriors, el Museu ha acollit diferents actes externs 
tals com la celebració del Dia Internacional de la Poesia, o altres conferències, tertúlies i 
presentacions de llibres.  
 
Un altre índex que també mereix ser valorat és l’increment de seguidors a les diferents xarxes 
socials on el Museu hi és present. Actualment la pàgina de Facebook compta amb 2.182 
seguidors, mentre que a Twitter són 1.140 els usuaris que segueixen les piulades del Museu. 
Enguany, a més, el Museu ha estrenat un compte a Instagram. 
A nivell d’aplicacions mòbils aquest 2016 s’ha estrenat l’app Visitmuseum, promoguda des de 
la Generalitat de Catalunya i que en el cas del Museu Víctor Balaguer inclou diferents continguts 
sobre la història del museu i les peces més destacades de les col·leccions. Per a l’any 2017 es 
preveu incorporar nous continguts.  
 
En l’apartat de cessió d’obra aquest any s’han rebut sol·licituds de préstecs destacables per a 
mostres temporals. S’ha cedit l’obra Foulé d’Antonio Saura a la Fundació Juan March de 
Madrid; tres pintures de Santiago Rusiñol a la mostra “Santiago Rusiñol en terres gironines” del 
Museu d’Art de Girona; les peces Nu de Juan Luna i Tòrtola de València a la Universitat de 
Saragossa; el retrat de Víctor Balaguer realitzat per José Casado per a una exposició al Palacio 
de Sástago de Saragossa; vàries peces per a l’exposició Toda. Un reusenc polièdric. 1855-1941 al 
Museu de Reus; i els quadres Montmartre de Ramon Casas i Carreró de Rouen de Santiago 
Rusiñol a la mostra de Ramon Casas als Museus de Sitges, juntament, amb altres préstecs a 
nivell local, català i estatal. 
 
En les relacions exteriors podem parlar de diferents cooperacions i esdeveniments al llarg de 
l’any, com la celebració per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural del Curs d’il·luminació 
d’obres als museus, adreçat a tots els museus de la Xarxa de museus locals de la Diputació de 
Barcelona. Com en els anys anteriors, el 2016 el Museu ha acollit també el Simposi de 
treballs de Batxillerat juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf, l’UPC i el 
Museu del Ferrocarril, i en el qual hi participen tots els Instituts de la comarca. Finalment, citar 
la col·laboració amb Canal 33 amb el programa “Art Endins”, on les col·leccions del Museu 
han estat protagonistes al llarg de diferents programes; i la participació en el documental 
“Ramon Casas, la modernitat anhelada”, que es va poder veure al programa Tria33. 
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2.2  Dades dels visitants al  Museu Víctor Balaguer 

 

Visitants que fan ús de serveis museístics Arxiu, biblioteca, magatzem, etc. 

Total 48 
 
 

1. VISITANTS: persona física que accedeix al recinte de l’equipament per fer ús de la 
seva oferta de serveis, ja sigui de les exposicions (tant les de producció pròpia com 
aliena), les activitats pròpies (organitzades per l’equipament) i/o els serveis museístics 
(arxiu, biblioteca, magatzem, etc.). 

 
Visitants segons tipus d’entrada Persona física que accedeix al recinte de l’equipament per fer ús 
de la seva oferta de serveis, ja sigui de les exposicions (tant les de producció pròpia com aliena) i/o les 
activitats pròpies (organitzades per l’equipament) 

Tipus d’entrada Nombre  
visitants 

Nombre 
grups 

General Individual  769   

Reduïda individual  1.002   

Gratuïta individual  3.162   

Reduïda grup escolar  1.188 51 

Gratuïta grup escolar  146 4 

Reduïda grup no escolar  471 23 

Gratuïta grup no escolar  979 40 

Accés Universal  3.519   

TOTAL 11.236 118 

   

Visitants accés universal  

Dia   
Nombre 
visitants 

Nit dels Museus 1.988 

Dia Internacional dels Museus 143 

Jornades Europees del Patrimoni 62 

Dia de gratuïtat mensual o setmanal 995 

Festa Major Local 48 

Altres (escriviu a les files per sota d’aquesta)   

Fira de Novembre 175 

Inauguracions d’exposicions temporals 108 

Total 3.519 
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Usos exposició temporal No s’inclouen: 1) Mostres: exposicions situades en un lloc de pas sense control d’accés. 
2) Exposicions itinerants promogudes pel centre: exposicions organitzades pel centre que circulen per altres centres del territori. 

Títol exposició Data inici Data final Dies 
oberts 

Nombre 
usos 

1960-1963. El Museu d'Art Contemporani 01/01/2016 28/02/2016 48 993 

Llaverias i el mar 18/05/2016 25/09/2016 111 5778 

Ramon Casas als Museus del Penedès 01/07/2016 31/12/2016 154 4995 

Atles Molas 20/10/2016 31/12/2016 60 2116 

Total       13.882 
Usos fins a 31 de desembre. 

2. USOS PER EXPOSICIONS: nombre total de visites a les exposicions de 
l’equipament. 
 
Usos per exposició permanent Nombre total de visites a les exposicions així considerades per l’equip director. 
En els jaciments i monuments, les pròpies restes arqueològiques o la pròpia obra arquitectònica es consideraran l’exposició 
permanent a efectes de comptar els usos. 
Títol exposició Nombre usos 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer: exposició permanent 11.236 

Total 11.236 
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3. USOS PER ACTIVITATS I PER SERVEIS MUSEÍSTICS: cadascuna de les 
utilitzacions a les activitats i als serveis museístics dutes a terme pels 
visitants durant la seva estada a l’equipament 
 
Usos per activitats pròpies  

 
N activitats N sessions Total usos 

Activitats per a públic escolar 8 55 1.334 

Activitats per a públic especialitzat 6 6 167 

Activitats per a públic familiar 3 6 151 

Activitats per a públic general 14 27 3.327 

Total 31 94 4.979 
 

Usos per activitats alienes  

  
N 

activitats 
N 

sessions 

Total 
usos 

Cessió Ús gratuït d’un espai de les instal·lacions per part d’una entitat o 
organització diferent a la que gestiona i dirigeix el museu 29 29 1632 

Lloguer Ús de pagament d’un espai de les instal·lacions per part d'una 
entitat o organització diferent a la que gestiona i dirigeix el museu 12 12 705 

Total 41 41 2337 
 

Usos per serveis museístics (biblioteca/hemeroteca, arxiu del museu, fons/reserva, assessorament, etc.)  

Tipus servei Total usos 
 

Fons/Reserva 48 

Assessorament 6 

Total 54 
 
 
 

4. VISITANTS VIRTUALS 

 Web exclusiva de l’equipament 

  Nombre 
Sessions de navegació a la pàgina web o “visites” 11.634 

Pàgines vistes nombre total de pàgines vistes dins la pàgina web 108.088 

Temps mitjà per sessió temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web 5 minuts 

 Xarxes socials 
  
  N seguidors 
Facebook 2.187 

Twitter 1.149 

Instagram 157 
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2.3  Dades préstecs  del  Museu Víctor Balaguer 
 
 
 

 
 

NOM OBRA NOM AUTOR DATA 
OBRA 

NOM EXPOSICIÓ INSTITUCIÓ INICI 
EXPO 

FINAL 
EXPO 

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

   Confecció nous vestits Ball de diables de   

Diables Budesca Joaquim Budesca 1995 diables Vilanova i la Geltrú   

    Museu de Lloret i   

Yachts a l'amarra Joan Llaverias  Llaverias i el mar Marítim de Barcelona   

    Museu de Lloret i   

Vista d'un port Joan Llaverias  Llaverias i el mar Marítim de Barcelona   

    Museu de Lloret i   

Cala d'en Trons Joan Llaverias  Llaverias i el mar Marítim de Barcelona   

Rajola de mostra   Palau Moja Palau Moja   

Rajola de mostra   Palau Moja Palau Moja   

   Museu Romàntic Can Ball de diables de   

Diables Ricart   Papiol Vilanova i la Geltrú   

   Museu Romàntic Can Ball de diables de   

Diables Ricart   Papiol Vilanova i la Geltrú   

   Museu Romàntic Can Ball de diables de   

Diables Ricart   Papiol Vilanova i la Geltrú   

   Museu Romàntic Can Ball de diables de   

Diables Ricart   Papiol Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   
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NOM OBRA NOM AUTOR DATA 

OBRA NOM EXPOSICIÓ INSTITUCIÓ INICI 
EXPO 

FINAL 
EXPO 

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   
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NOM OBRA NOM AUTOR 
DATA 
OBRA NOM EXPOSICIÓ INSTITUCIÓ 

INICI 
EXPO 

FINAL 
EXPO 

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   
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NOM OBRA NOM AUTOR DATA 
OBRA NOM EXPOSICIÓ INSTITUCIÓ INICI 

EXPO 
FINAL 
EXPO 

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Exposició J Budesca -    

   Retrospectiva a la Ball de diables de   

Diables Budesca   Sala Vilanova i la Geltrú   

   Presentació nous    

 Ricart, Cardona,  vestits de diables Associació Ball de   

Vestits de diables Budesca S. XX Vilanova i la Geltrú Diables    31-jul-16 
   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Bust Eduard Toda Agustí Querol 1885 món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Escultura de fusta Desconegut XIX món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

Rajola de porcellana   (1855-1941: de Reus al    

blanca Desconegut  món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Paisatge fluvial Desconegut XIX món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

Vaixell al mar de la   (1855-1941: de Reus al    

Xina Desconegut XIX món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Escena de joc Desconegut XIX món) Museu de Reus   
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NOM OBRA NOM AUTOR DATA 
OBRA NOM EXPOSICIÓ INSTITUCIÓ INICI 

EXPO 
FINAL 
EXPO 

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Cota de malles Desconegut XIX món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

  Dinastia (1855-1941: de Reus al    

Con funerari Desconegut XXIV món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Collaret pasta vidriada Desconegut XVIII món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

  Dinastia (1855-1941: de Reus al    

Uixebti Desconegut XXI món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Figureta deessa Isis Desconegut IV aC món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Llàntia romana Desconegut I dC món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Llàntia romana Desconegut III dC món) Museu de Reus   

   Eduard Toda i Güell    

   (1855-1941: de Reus al    

Vas de sigillata Desconegut I dC món) Museu de Reus   

   Informalismo y    

   fotografia en Europa    

Foule Antoni Saura 1959 (1945-1962) Fundación Juan March 26-feb-16 05-juny-16

   Miguel de Cervantes:    

   de la vida al mito (1616-    

Dibuix esgrafiat Mirabent 1883 2016) Biblioteca Nacional 03-març-16 29-maig-16
    Museu d'Història de   

Suïcidi per amor José Garnelo 1892 A bodes em convides Catalunya 16-des-15  

    Museu d'Història de   

Venus de Mèdici no informat 1899 A bodes em convides Catalunya   

    Museu d'Història de   

Cupido Venanci Vallmitjana 1887 A bodes em convides Catalunya 16-des-15  

    Museu d'Història de   

Rellotge de sobretaula Anònim  A bodes em convides Catalunya 16-des-15  

   Ciclisme a Vilanova, un    

Trofeu Desconegut 1919 llarg viatge sobre rodes Biblioteques de Vilanova 22-gen-16 22-feb-16

Ventall Desconegut s. XIX El Carnaval a Vilanova La Sala   

   Art a Olot durant la II    

Figura Pere Créixams i Picó 1934 República Museu d'Olot 06-feb-16 22-maig-16

Plata Desconegut  Històries metàl·liques MNAC 16-oct-14 16-oct-15

Camfeu Desconegut  Històries metàl·liques MNAC 16-oct-14 16-oct-15

Ampolla Desconegut  Històries metàl·liques MNAC 16-oct-14 16-oct-15

Medalló Desconegut  Històries metàl·liques MNAC 16-oct-14 16-oct-15

Copa Desconegut  Històries metàl·liques MNAC 16-oct-14 16-oct-15
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NOM OBRA NOM AUTOR DATA 
OBRA NOM EXPOSICIÓ INSTITUCIÓ INICI 

EXPO 
FINAL 
EXPO 

    Museu de Cerdanyola -   

Curiositat Francesc X. Nogués  El noucentisme Itinerància   

    Museu de Cerdanyola -   

L'ocell i la màscara Enric C. Ricart  El noucentisme Itinerància   

Vas amb figura    Museu de Cerdanyola -   

femenina Francesc X. Nogués  El noucentisme Itinerància   

Vas amb dos    Museu de Cerdanyola -   

personatges Francesc X. Nogués  El noucentisme Itinerància   

   La festa popular. La    

Jaqueta de diable E. C. Ricart 1947 catalanitat cívica Generalitat de Catalunya 28-ag-14 26-oct-14

   La festa popular. La    

Pantaló de diable E. C. Ricart 1947 catalanitat cívica Generalitat de Catalunya 28-ag-14 26-oct-14

   Los objetos hablan.    

   Colecciones del Museo    

Carlos II Carreño de Miranda  del Prado La Caixa   

La Sagrada Familia El Greco  El Greco de Rusiñol Fundació La Caixa   

   Jaume Mercadé.    

La Figuera Jaume Mercadé  Construint el paisatge Fundació Vilacasas 21-gen-16 24-abr-16
   116 anys de pintura    

Carreró de Rouen Santiago Rusiñol 1891 catalana Ajuntament de Vic   

   Miguel de Cervantes:    

   de la vida al mito (1616-    

Dibuix de esgrafiat Josep Mirabent 1883 2016) Biblioteca Nacional   

Nu Juan Luna Novicio 1885 Fatales y perversas Universitat de Saragossa 14-abr-16 17-jul-16

La Tórtora de València Rafel Sala Marco 1927 Fatales y perversas Universitat de Saragossa 14-abr-16 17-jul-16
   116 anys de pintura    

El carreró de Rouen Santiago Rusiñol 1889 catalana Ajuntament de Vic 04-març-16 25-juny-16
   Santiago Rusiñol en    

Paisatge Santiago Rusiñol 1899 terres gironines Museu d'Art de Girona  06-nov-16
   Santiago Rusiñol en    

Paisatge Santiago Rusiñol  terres gironines Museu d'Art de Girona  06-nov-16
   Santiago Rusiñol en    

El porxo del jardí Santiago Rusiñol 1889 terres gironines Museu d'Art de Girona  06-nov-16

Interior Lluís Rigalt 1894 El taller dels artistes Museu d'Art de Sabadell 29-març-16 29-maig-16

El taller de l'artista Alfons Vinyals 1888 El taller dels artistes Museu d'Art de Sabadell 29-març-16 29-maig-16

   Ramón Casas. La    

El carreró de Rouen Santiago Rusiñol 1889 modernitat anhelada Museus de Sitges   

   Ramón Casas. La    

Montmartre Ramon Casas 1890 modernitat anhelada Museus de Sitges    
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Museu Romàntic Can Papiol 
Resum actuacions 2016 
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3.1. Valoració 2016 Museu Romàntic Can Papiol 
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3.1. Valoració 2016 Museu Romàntic Can Papiol 
 
En quant al Museu Romàntic Can Papiol, durant l’any 2016 hem rebut la visita d’un total de 
7.572 visitants, el qual suposa un augment de més de 1.300 visitants respecte l’any anterior. Una 
considerable xifra que ens és indicativa de la consolidació del museu dins l’oferta cultural local i 
comarcal, destacant la visita dels grups escolars, que troben en Can Papiol un espai de treball 
dels seus continguts curriculars, les visites de grups concertades i les activitats de dates 
significatives com el Dia Internacional dels Museus.  
 
Pel què fa a les activitats desenvolupades al llarg de l’any, cal accentuar la consolidació de les 
visites nocturnes, iniciades amb èxit l’any 2015. Com l’any anterior, les visites es varen 
programar diferents vespres del període estiuenc i finalitzaven amb una copa de cava als jardins 
de la casa. 
 
Seguint la dinàmica dels anys anteriors, el 2016 varen continuar també amb èxit les visites 
teatralitzades Hostes vingueren, que de casa ens tragueren, que proposen descobrir la 
història de Can Papiol d’una manera lúdica i divertida. Aquestes visites també s’ofereixen a 
grups particulars.  
 
Una de les novetats d’enguany va ser el cicle “L'aperitiu i el vi català. Tast al Papiol”, que 
proposava descobrir nous vins i caves catalans acompanyats de l'aperitiu més tradicional de la 
nostra cultura -patates i cotnes-. L’activitat, celebrada en quatre sessions entre juny i setembre, 
fou organitzada amb 12 DO’s, seguint la col·laboració ja iniciada l’any 2015 amb un altre cicle de 
tastos de vins.  
 
Juntament amb aquestes visites, s’han realitzat d’altres visites temàtiques com “El rebost de 
l’àvia”, al voltant de l’alimentació de les famílies benestants i la gent del servei durant el segle 
XIX; l’activitat infantil “Juguem? Formes de diversió al segle XIX”, que també es va oferir als 
casals d’estiu; i les visites familiars a través de les quals es convida als més petits de la casa a 
descobrir la història de Can Papiol i la vida quotidiana al segle XIX amb una proposta de visita 
dinamitzada.   
  
En quant a esdeveniments en dates concretes cal remarcar la participació un any més en la Nit 
dels Museus, celebrada el cap de setmana del Dia Internacional dels Museus, i en la qual varen 
participar tots els museus de la ciutat. La celebració va apropar al llarg de tota la jornada un 
total de 1.894 persones. També durant les Jornades Europees de Patrimoni, celebrades 
enguany el cap de setmana del 17 i 18 de setembre, es va programar la visita temàtica “El rebost 
de l’àvia”, que amb motiu de les jornades patrimonials era gratuïta.  
 
Can Papiol ha estat també espai de celebració de diferents esdeveniments de la vida cultural de 
la ciutat. Al mes de maig, amb la celebració de la Fira infantil “Conte va! Va de contes”, 
que va comptar amb el jardí de la casa com un dels espais per al desenvolupament de les 
activitats programades. Durant l’estiu els jardins van ser també escenari del Microteatre i, dins 
de la programació de la Festa Major de la ciutat, s’hi va acollir la presentació del marxandatge 
dels Diables, la gimcana de Festa Major i la Presa de procuració dels Pabordes de 2017. A 
finals d’any també hi va tenir lloc la presentació del formatge vilanoví Llunàtic, organitzat per 12 
DO’s, Formatgeria el Garraf i l’Associació Singlot.  
 
Pel què fa a les xarxes socials Can Papiol compta amb més de 800 seguidors a Facebook, 
prop de 900 a Twitter i aquest 2016 també ha estrenat perfil d’Instagram.  
 
En benefici de les polítiques socials, la Biblioteca Museu Balaguer, el Museu Can Papiol i la 
Torre Blava van participar el dia 19 de març en “L’hora del planeta”, consistent en apagar les 
llums dels edificis públics i altres espais durant una hora per lluitar contra les conseqüències 
provocades pel canvi climàtic.  
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La Torre Blava 
 

Resum actuacions 2016 
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4.1. Valoració 2016 Torre Blava-Espai Guinovart 
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4.1. Valoració 2016 Torre Blava-Espai Guinovart 
 
 
La Torre Blava-Espai Guinovart ha acollit aquest 2016 un total de 1.435 visitants, el qual 
suposa un increment de més de 400 persones respecte l’any anterior. Enguany l’horari 
d’obertura ha continuat amb la proposta iniciada el 2015 –els diumenges d’estiu de 18h a 21h-, 
amb bons resultats de públic.  
 
Una valoració molt positiva mereixen les jornades de portes obertes realitzades amb motiu de la 
Fira Blauverd, les Jornades Europees del Patrimoni i la Fira de Novembre, durant les quals 
s’han apropat a la Torre Blava més de 600 persones. 
 
A banda, al llarg de tot l’any han continuat les activitats escolars i les visites comentades per a 
grups i associacions.  
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Biblioteca Balaguer 
Resum actuacions 2016 
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5.1.   Resum Actuacions 

5.2.   Fons 

5.3.   Preservació i conservació 

5.4.   Relacions exteriors 

5.5.   Activitats i difusió 

5.6.   Servei educatiu 

5.7.   Serveis i usuaris 

5.8.   Exposicions  

5.9.   Alumnes en pràctiques i voluntaris 

5.10. Jornades Internacionals 

5.11. Aula Joaquim Molas 
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5.1. Resum d’actuacions 
 
L’any 2016 ha estat l’any de l’exposició dedicada a Joaquim Molas com a homenatge amb motiu 
del primer aniversari de la seva mort. Una exposició que va comptar amb la publicació d’un 
llibre catàleg i de programació de visites comentades i d’unes converses entre personalitats 
vinculades a les avantguardes i la figura del Dr. Molas. 
 
 
5.2. Fons 
 
 
TRASPÀS I INCORPORACIÓ DE REGISTRES AL CCUC- 2013/2015 
 
 
Catalogació 
 
� Ordinària 

 
o Registres Epistolari Víctor Balaguer  ............................................................ 2.316    
o Registres totals incorporats al catàleg local .................................................. 5.176 
o Nombre total de registres consultables a les diferents  

           bases de dades de la biblioteca .................................................................... 122.673  
 
� Catàleg de Patrimoni Bibliogràfic (La BC no ha convocat cap subvenció) 
 

o Registres nous incorporats des de la BVB  
 al Catàleg Col·lectius d’Universitats 
 de Catalunya (CCUC) ................................................................................... 6.331            
Registres de llibres de la BVB al CCUC consultables 
 per Internet ................................................................................................ 41.870 
 

Subvenció per a la catalogació fons Joaquim Molas 
 
La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 15.000 € per a la catalogació del 

fons bibliogràfic del llegat Joaquim Molas. 
 
 
 

Digitalització 
 
S’ha incorporat a la Memòria Digital de Catalunya, la reproducció de part dels manuscrits del 
fons de la Biblioteca. Aquests manuscrits s’afegeixen als ja existents dels 4 grans manuscrits de 
Narcís Oller (La Bogeria, Vilaniu, La febre d’Or i Pilar Prim). 

 
• Ahmad al-Razi, Manuscrito traducido del Moro Rasis, 18--? (Ms. 15) 
• [Alcorà: Sura 6 seguida de les oracions de l’enviat de Déu (...) i de la vida futura...], 

1603 (Ms. 333/1) 
• Muhammad b. Al-Husayn al-Haik at—Tattawini al-Andalusi [El Saáma], 1885 (Ms. 

333/3) 
• [Documents procedents de Poblet], 13..? — 17..? (Ms. 93) 
• Eduard Toda, Varios datos y notas que serviran para la restauración del 

Monasterio de Poblet, 1870 (Ms. 533) 
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• Eduard Toda, Manuscrit que ha servit per a la impressió de “Un poble català 

d’Itàlia. L’Alguer”, 188? (Ms.468) 
• Eduard Toda,  Cartas y artículos á la Renaixensa, La Ilustració Catalana y á El 

Globo, 1884 – 1891, (Ms. 354) 
• Víctor Balaguer, Lo guant del degollat , 187? (Ms. 945/1) 
• Víctor Balaguer, Lou masacre de Béziers, 18--? (Ms. 945/3) 
• Víctor Balaguer, Los comptes de Foix, 187? (Ms. 945/4) 
• Víctor Balaguer, Breves notícias acerca de un drama lírico del seglo XIII: Apuntes 

escritos para la Real Academia de la Historia, y leidos ante la misma en la sesion 
del 24 de Enero de 1879, 1878, (Ms. 945/5) 

• Víctor Balaguer, Tiburga de Sarrenom , 187? (Ms.945/2) 
• Víctor Balaguer, Lo Romiatge de mon anima, 1890, (Ms. 486) 
• Víctor Balaguer, Mis recuerdos de Italia, 1889 (Ms. 490) 
• Víctor Balaguer, Discurso de Reus, 1892 (Ms. 172) 
• Víctor Balaguer [Esborrany del 3r. Quadre de “Els Pirineus”] , 189? (Ms. 485) 
• Víctor Balaguer, [Cartas del Fundador a F. Mistral], 1866 – 1896 (Ms. 345) 
• Lluís Cutchet Su última obra, 1891 (Ms. 173) 
• Ma. Josepa Massanès Poesías catalanas: coleccionadas para formar un tomo 

tiulado “Darreres guspires”, 1861-1907 (Ms. 916) 
• Vittorio Alfieri; Manuel de Cabanyes, tr. Mirra: tragedia escrita en italiano, 18--? 

(Ms. 168) 
• Apel·les Mestres, Margaridó: poema, 188? (Ms. 169) 
• Arcadio Llistar Escrig, Historia de Morella, 1886 (Ms.78) 
• Arcadio Llistar Escrig, Historia de Cabanes: obra que obtuvo el premio [...] en los 

Juegos Florales de Valencia, año 1886, 1886 (Ms. 77) 
• Arcadio Llistar Escrig, Historia de Benasal: dedicada al Exmo. Señor D. Víctor 

Balaguer, 1886 (Ms. 79) 
• Magí Pers i Ramona, Defensa de la lengua y literatura catalana. Pensamientos y 

máximas. Apuntes de historia romana, 18--? (Ms. 105) 
• Composiciones que se recibieron para su publicacions en el Album que abria [sic] de 

venderse para auxilio de los perjudicados por las inundaciones del Prat,  
• Miquel Costa i Llobera, A Cabanyes, [ca. 1905] (Ms. 973) 
• [Procés de Joan Sala i Serrallonga], 1633-1634, (Ms. 89) 
 

• La Biblioteca ha assumit la incorporació de la versió digital del BUTLLETÍ DELS AMICS DEL 
MUSEU al portal RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). 
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• S’han digitalitzat els números del Diari de Vilanova corresponents al període del juliol 
de 1918 al desembre de 1923 en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del Garraf. 
 

 
Pel que fa a la digitalització de preservació la variació d’emmagatzematge al repositori per a la 
gestió d’imatges per a la conservació en relació a l’any passat ha estat el següent: 
 
 
Les dades totals són: 
 
Memòria ocupada: 3,67 TB 
 
Imatges allotjades en format Tif i Jpg: 38.302 
 
 
 

 
Imatges vinculades als catàlegs: 
 

 
 
 
 
 
El total de registres amb imatges i d’imatges associades en les respectives bases de dades 
corresponents a l’any 2016 és el següent: 
 

 
registres  

amb imatge   
imatges associades 

Elits. V. Balaguer  3.772   14.715   
Elits. Joan Oliva 2.628    6.229   
Menús 951   1.333  
Epistolari Ricart 40   431 
Catàleg General 5.298   12.706   
     
Totals 12.689   35.414 
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5.3. Preservació i conservació 
      
 
Reprografia 2016  
 
Escaneig per a conservació 1.881 
Escaneig per encàrrecs   379 
  
total 2.260 

  
 
Enquadernació 
 
A causa de no haver rebut l’aportació anual ordinària de la Biblioteca de Catalunya, el nombre 
total d’enquadernacions per a l’any 2016 ha estat de .............................................................0 vols. 
  
Restauració. 
 
 Ídem .......................................................................................................................................0 vols. 
 
 
Liquidació del servei de reprografia 
 
A la sala de consulta .................................................................................................. 262,95 € 

 
Comandes de ingressades directament al c/c de l’OAPVB ........................................ 513,02 € 

 
Ingressos total ....................................................... 775,97 € 

 
 
 
5.4. Relacions Exteriors 
 
� 26 de gener: reunió del Comitè Directiu de l’Aula Joaquim Molas 

� 14 de març: assistència a l’Assemblea d’Espais Escrits a l’Institut d’Estudis Catalans. 

� 17 de juny: participació la jornada de treball anual del Grup d’Estudis de Llengua i Literatura 

del Vuit-cents a Vil·la Joana. 

� 24 de juliol: assistència a la presentació a Escornalbou del documental Les 7 vides d’Eduard 

Toda dins el marc de la commemoració del 75è. aniversari de la seva mort. 

 

 
5.5. Activitats i Difusió 
 
� 10 de març:  participació de Montserrat Comas en l’homenatge a Joaquim Molas organitzat 

per l’Ateneu Barcelonès amb Isidre Molas, els professors J. Ma. Domingo, Rosa Cabré i 

Llorenç Soldevila. 

� 23 d’abril: Aixeca’t i piula activitat per a Twiter que proposa crear un poema a partir de 

paraules proposades per la Biblioteca. 

� 3 de juny: visita dels alumnes de l’Aula de l’Experiència de la Universitat de Barcelona. 
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� 4 de juny: visita de la Societat Catalana de llengua i Literatura (IEC) 

       

 

� 16 de juny: Montserrat Comas participa amb Pere Marsé en la conferència L’aventura 

d’Ultramar a la Biblioteca Joan Oliva. 

� 9 de setembre: projecció del documental Les 7 vides d’Eduard Toda amb la presència dels 

autors, Toni Orensanz, Ramon Massip i Manuel Vinuesa i del diputat de Cultura de la 

Diputació de Tarragona. 

� 7 de novembre: Celebració a la Biblioteca Museu Balaguer de la Jornada Tècnica d’Espais 

Escrits I si no sóc un profe genial, què? Els centres de patrimoni literari, un recurs per a 

l’ensenyament. 

� 14 de desembre: Conferència de Montserrat Comas Eduard Toda i Víctor Balaguer: la dèria 

per construir a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus dins els actes de l’any Eduard Toda. 

 
 
 
5.6. Serveis i usuaris 
 
Cal destacar, per la seva singularitat, que el dia 29 d’abril, el president de la Generalitat de 
Catalunya l’Honorable Sr. Carles Puigdemont va visitar la Biblioteca Museu Balaguer i 
posteriorment va consultar els fons documentals a la Biblioteca. 
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Usuaris que han accedit a la biblioteca1 
 
Nombre total d’usuaris presencials a la sala de lectura ....................................................649 
Nombre total d’usuaris que han accedit al catàleg a través de la pàgina web ............... 3.851 
Nombre total de consultes fetes per e-mail o telèfon........................................................ 792 
 TOTAL ....................... 5.292 
 
 
 
Usuaris que han accedit als nostres fons a través de la Memòria Digital de 
Catalunya (dades disponibles des del juny): 
 
Sessions ....................................................................................................................... 10.096 
Usuaris .......................................................................................................................... 4.327 
Nombre de pàgines consultades ..................................................................................57.347 
 
 
5.7. Exposicions 
 
 
ATLES MOLAS. ORDRE I DISJUNCIONS DE LES AVANTGUARDES 
 
 
L’exposició es va inaugurar el 20 d’octubre i es va tancar el dia 15 de gener de 2017. La 
inauguració va comptar amb l’assistència de Maria Capdevila, vídua de Joaquim Molas i del seu 
germà Isidre i la resta de la família. 
 

    
 
 
 
 
Els comissaria i editors del llibre catàleg  
van ser els professors Enric Bou i Jordi Cerdà. 
El disseny va anar a càrrec d’Oriol Molas.  
 
 
                                                                     
 
 
 

                                                 
1 A causa de que una part del fons de la Biblioteca es troba al Catàleg Col·lectiu de Patrimoni Bibliogràfic, 
desconeixem el nombre de consultes que s’han fet al nostre fons des de la pàgina del Catàleg Col·lectiu 
de Patrimoni Bibliogràfic a Internet. 
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Paral·lelament es van realitzar les següents converses: 
 
José Corredor-Matheos i Daniel Giralt-Miracle J. Molas i les exposicions d’avantguarda  (9 de 
novembre) 
Joan Ramon Veny i Glòria Bordons Molas, entre Foix i Brossa (17 de novembre) 
Vicenç Altaió i Enric Bou Molas educació sentimental i avantguardista (15 de desembre) 
Isona Passola i Joan Lluís Bozzo Molas i la llavor d’un nou teatre (15 de gener de 2017) 
 

               
 
Es van organitzar visites comentades per als Amics de la Biblioteca Museu Balaguer i grups  
d’estudiants universitaris. 
 
L’exposició va rebre un total de 2.379 visitants. 
 
 
LA VITRINA 
 
Amb petites exposicions sota el nom genèric de «La Vitrina» la Biblioteca vol fer més visibles els 
seus fons. Les del l’any 2016 són: 
  

• «La vitrina és vostra», dedicada als programes de Carnaval de Vilanova i la Geltrú;  
• «Trenta monedes de plata», sobre la Quaresma i la Setmana Santa;  
• «Tots es diuen Jordi», amb llibres escrits per autors de nom Jordi;  
• «Bestieses», amb llibres il·lustrats per Joan Llaverias;  
• «Sapere aude», amb motiu de la celebració de l’any literari Ramon Llull; 
•  «Nou-cents quilòmetres Nil amunt», en commemoració del 75è aniversari de la mort 

d’Eduard Toda. 
• «L’art és més car que la llangonissa» Manifestos avantguardistes amb motiu de 

l’exposició Atles Molas... 
 
EL FAR DE VILANOVA 
 
Coincidint amb la inauguració de l’Espai Far es van exposar a la sala de lectura, reproduccions 
de fotografies i postals antigues del far de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
PRÉSTECS PER EXPOSICIONS 
 

• Revista L’amic de les arts per a l’exposició «Fisiologia de los sueños» celebrada a la 
Universitat de Saragossa, del 6 d’octubre de 2015 al 16 de gener de 2016. 

• Primer número del Diari de Vilanova per al programa de Televisió de Catalunya 
Divendres del dilluns 1 de febrer de 2016, emès des de Vilanova i la Geltrú. 

• Préstec de 20 manuscrits i documents per a l’exposició «Eduard Toda i Güell: un reusenc 
polièdric» amb motiu de l’Any Toda. Reus (22 de juny de 2016 – 7 de gener de 2017) 
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5.8. Alumnes en pràctiques i voluntaris 
 

1. Cal remarcar la notable feina de col·laboració dels membres de l’Associació Licexballet 
en la identificació i inventari dels fons audiovisual del fons del ballarí Joan Magrinyà. La 
seva tasca és de gran utilitat per a  posterior catalogació correcta del llegat documental i 
d’àudio. 

 
 
5.9. Aula Joaquim Molas 

 
 

 
 
 
 
IV Conferència Barcelona, capital literària 20 de maig. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicacions de l’Aula Joaquim Molas 
 
L’edició des Quaderns Kodac d’Enric Cristòfol Ricart ha seguit el curs previst. Enric Blanco ha 
elaborat els índexs onomàstics i les anotacions al text en previsió de publicar-los definitivament 
l’any 2017.  
 


