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1.1. Introducció 
 
Aquest document és un recull de la memòria econòmica i la memòria d’activitats 
realitzades per el Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer durant l’any 
2018. 
A nivell econòmic el pressupost ha estat bàsicament un pressupost continuista en el 
sentit de que les aportacions ordinàries del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona han estat les mateixes que en 
l’anualitat anterior.  
 
Més enllà de les aportacions en el pressupost ordinari, cal destacar però les aportacions 
extraordinàries de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona en   
subvencions finalistes, que han ajudat: 
 

• Al desenvolupament, de la producció de  les exposicions “Alexandre de 
Cabanyes. La captura de l’instant” i  “La presència del Prado, episodis d’una 
història”. 
 

• La realització del projecte museogràfic de les col·leccions etnogràfiques. 
 

• La continuació de la catalogació dels Fons Molas. 
 
En l’apartat d’infraestructures cal destacar  la finalització dels tancaments de la coberta 
de la Sala d’Informalistes, que incorporen impermeabilització i aïllaments tèrmics, i 
destacar que en aquest cas les obres  han estat realitzades amb pressupost municipal. 
 
Aquestes obres han obligat a mantenir tancada la sala informalistes, i per tal de poder 
mostrar aquesta part de la col·lecció i atendre les activitats escolars programades, s’ha 
optat per exposar algunes de les obres que habitualment estan a aquesta sala, a la sala 
de temporals durant els mesos en que no hi ha hagut exposició temporal. 
 
Pel que fa a exposicions durant l’any 2018, s’han produït dues  exposicions: 
 

• L’exposició “La captura de l’instant”.  Aquesta exposició, que es va inaugurar el 
25 de febrer i va finalitzar el 1 de juliol, s’emmarca en el projecte compartit entre 
el Museu Balaguer i la Masia d’en Cabanyes per retre homenatge a la biografia 
artística i personal d’Alexandre de Cabanyes.  

 
El projecte es va iniciar el 2017 amb una important tasca de documentació i s’ha 
concretat finalment en dues exposicions: “La captura de l’instant” al Museu 
Balaguer i “L’entorn perpetuat” a la Masia d’en Cabanyes, de les que s’ha editat 
un catàleg: “Alexandre de Cabanyes 1877-1972 L’últim modernista”. 

 
• L’exposició “La presència del Prado. Episodis d’una història”, que es va 

inaugurar el 13 de desembre i es podrà visitar fins el 13 d’octubre de 2019. 
Aquesta exposició s’emmarca dins dels actes del bicentenari del Museu del 
Prado.    

 
Per la seva banda la Biblioteca per tal de fer més visibles els seus fons ha realitzat 
l’exposició mensual «La Vitrina» amb una mostra de llibres i documents de temàtica 
diferent. 
 
Pel que fa a l’Aula Molas, com a activitat rellevant, l’1 de juny es va inaugurar la VI 
Conferència de l’Aula Joaquim Molas amb el títol “Llegir. On som”. 
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1.2. Govern i administració 
 
Junta de Patrons 
 
La Junta de Patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer va 
ser nomenada per el Ple de l’Ajuntament de 27 de juliol de 2015 i, 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 
JUSÈP MARIA BOYA I BUSQUET representant de la Generalitat de Catalunya. 
 
MARCEL·LÍ PONS I DUAT, secretari 
CÉSAR RODRIGUEZ SOLÀ, interventor 

 
Durant l’any 2018 en data 19/07/18 el Sr. Juanjo Puigcorbé ha estat substituït per el Sr. 
Oriol Lladó, com a representant per part de la Diputació de Barcelona  
En data 12/06/18 el Sr. Jusèp Boya ha estat substituït per la Sra. Elsa Ibar com a 
representant per part de la Generalitat de Catalunya. 
En data 13/04/18 la Sra. Teresa Llorens és substituïda per la Sra. Blanca Alba que serà 
la vicepresidenta del Organisme Autònom de Patrimoni fins el dia 11/06/18 en que 
s’anomena com a vicepresident del Organisme Autònom de Patrimoni  el Sr. Jordi 
Medina Alsina. 
 
CELEBRACIÓ DE JUNTES DURANT L’ANY 2018 
 

• Junta de 27 de febrer de 2018 
• Junta de 8 de maig de 2018 
• Junta de 17 de juliol de 2018 
• Junta de 25 de setembre de 2018 
• Junta de 27 de novembre de 2018 
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PRINCIPALS ACORDS 
 

• Aprovació de la memòria de l’exercici 2018. 
• Aprovació del pressupost i plantilla 2018. 
• Aprovació de l’adquisició de 7 dibuixos d’E.C. Ricart, corresponents a la primera 

època de l’artista. Aquesta etapa no estava representada en les col·leccions del 
Museu. 

• Aprovació del dipòsit temporal de l’obra del MNAC  “Mercat de peix a Vilanova” 
de 1920 del pintor Alexandre de Cabanyes. Aquesta obra va venir en préstec per  
a l’exposició “La captura de l’instant”, realitzada al museu aquest 2018 en el 
marc de l’homenatge al pintor i, un cop finalitzada l’exposició, s’ha signat un 
contracte de dipòsit temporal amb el MNAC perquè la obra pugui continuar 
exposada al museu.    

• Presentació de les noves línies per a les properes exposicions. Es presenten 
bàsicament dues línies, una amb la col·laboració del MNAC i la Xarxa de 
Museus d’Art de la Generalitat de Catalunya i una segona línia encaminada a 
treballar més intensament els fons orientals.  

• Aprovació del Pla d’adquisicions del Museu Victor Balaguer: el Pla aprovat 
estableix els eixos bàsics sobre els que s’ha de basar la política d’adquisicions del 
Museu Victor Balaguer. 

• Aprovació del préstec de l’obra “Mar tempestuós” de Martí Alsina i de l’obra 
“Ànecs” d’Alexandre de Riquer a la Fundació La Caixa per a l’exposició “Blau, el 
color del modernisme”, que anirà a Sevilla, Saragossa i Palma. 
 
 

PLA DE RENOVACIÓ I POSICIONAMENT ESTRATÈGIC DE LA BIBLIOTECA 
MUSEU VISTOR BALAGUER 
 
Durant aquest any 2018 amb el suport de la Diputació s’ha encarregat a l’empresa 
Kultura un estudi sobre la renovació i posicionament estratègic de la Biblioteca Museu 
Victor Balaguer. 
Aquest estudi desenvolupa una primera part de diagnosis que analitza la situació actual 
de la institució des de diferents àmbits, i a partir d’aquest anàlisi proposa una seguit de 
mesures a desenvolupar emmarcades en 3 eixos estratègics: 

• La redefinició del relat.  
• El concepte de la institució: Biblioteca Museu del segle XXI. 
• Un nou context institucional, el posicionament de la institució a diferents 

escales. 
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1.3. Infraestructures i manteniment 
 
OBRES EN INFRAESTRUCTURES 
 
En aquest apartat només es fa referència a les actuacions més destacades que s’han 
realitzat durant el 2018, agrupades per equipaments.  
 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
Substitució del tancament de la coberta de la Sala d’Informalistes 
 
Durant el darrer semestre de 2017 s’han realitzat les obres de substitució del tancament 
de la coberta de la Sala d’Informalistes del Museu Víctor Balaguer. La coberta de la Sala 
informalistes  presentava filtracions d’aigua de pluja i condensacions que provenien de 
la lluerna.  
 
Les obres realitzades responen a una única actuació: la retirada dels tancaments de la 
coberta principal de la Sala d'Informalistes i de la seva lluerna, per a la construcció de 
nous tancaments que incorporin impermeabilització i aïllaments tèrmics.  
 
Aquestes obres s’han allargat durant bona part del 2018. El problema principal ha estat 
l’afectació del paviment de linolium existent a la sala per aigua durant les obres, que ha 
hagut de ser finalment substituït. Es retiren també els antics sòcols de fusta i se’n 
col·loquen de nous. Es decideix també repintar el conducte extern de la climatització de 
la sala que ha quedat molt brut degut a les obres i s’aprofita també per adequar el color 
de la paret i millorar la il·luminació. 
 
Sala d’exposicions temporals 
 
Adequació de la Sala d’Exposicions Temporals. S’han sanejat i enguixat els baixos de les 
parets malmesos per les humitats i el pas del temps. Un cop pintades les parets, s’ha 
col·locat un nou sòcol de DM blanc.  
 
El terra també ha modificat el seu aspecte anterior. S’opta per la col·locació d’una 
moqueta en tons grisos, amb un sistema de plaques removibles. Se substitueixen els 
antics endolls i s’instal·la una nova guia per focus a la cruïlla que dóna accés a la sala 
per permetre, així, una millor il·luminació de les peces que integrin les exposicions. 
 
Sala Café Foment 
 
Aplicació de fibra de cautxú a les canals i a la coberta ceràmica de la sala cafè Foment 
per tal d’evitar les filtracions que es produeixen en episodis de pluja. Aquesta sala està 
pendent de poder rebre la mateixa actuació que ja s’ha fet a la Sala d’Iinformalistes, que 
resoldrà el problema de manera definitiva.   
 
 



Memòria 2018 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 13

Estudi de climatització 
 
Durant l’any 2017 des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament van 
sol·licitar a la Diputació un ajut tècnic per a diagnosticar la problemàtica de la 
climatització de l’edifici de la Biblioteca Museu Victor Balaguer. 
 
Com a continuació d’aquell estudi, durant l’any 2018 s’ha redactat el projecte executiu 
per a la remodelació de la climatització. Cal tenir en compte que, actualment, la 
climatització de l’edifici no s’ajusta a l’actual normativa ni als estàndards de qualitat.   
La solució proposada ha tingut en compte mantenir unes condicions de temperatura i 
humitat constants pel que fa a la part del museu i una climatització independent per a 
la biblioteca que permeti donar confort als ocupants d’aquest espai. El pressupost total 
del projecte és de 618.149,32- €.   
 
Per tal d’aconseguir ajut per al finançament d’aquestes obres, s’ha presentat el projecte 
a l’Eix 4 dels Fons FEDER 2014-2020: “Projecte d’eficiència energètica del Garraf”, que 
s’ha tramitat a través del Consell Comarcal del Garraf. 
 
CASA MARQUÉS DE CASTROFUERTE 
 
Arrel de les filtracions al magatzems del 1r i 2n pis de l’edifici, els serveis tècnics 
municipals han estudiat els problemes que provoquen aquestes filtracions. S’ha 
determinat que cal actuar sobre la impermeabilització de la coberta i, per altra banda, 
realitzar un envà pluvial, que actualment no existeix. S’han demanat pressupostos per 
realitzar aquesta actuació. 
 
Com a conseqüència d’una tempesta, ha calgut substituir les bateries d’alimentació del 
sistema antiincendis  
 
CASA PAPIOL 
 
Tèrmits a la casa Papiol 
 
A finals del mes de juliol es va detectar la presència d’un corriol termític a la biblioteca 
de la casa Papiol. Un cop analitzada la problemàtica per empreses especialistes, es va 
considerar que calia iniciar un tractament amb esquers. 
 
Aquest tractament consisteix en la col·locació d’esquers on hi ha activitat termítica 
actualment. Els tèrmits acudeixen a aquests punts i s’emporten el plaguicida a la 
colònia. 
 
Gràcies a l’ajut de la Diputació s’ha iniciat la primera fase d’aquest tractament durant 
l’any 2018. Aquesta primera fase inclou la inspecció i la instal·lació dels esquers. A 
principis del 2019 caldrà continuar el tractament amb la fase de control i vigilància. 
 
Porxo 
 
Degut a una fuita d’aigua a on es troben els carruatges, s’ha hagut de substituir una 
conducció malmesa i s’ha aprofitat aquesta actuació per pintar i reparar la zona 
afectada i pintar també tota la paret des del graner fins al quarto del jardiner. 
 
Despatx de la Sala Noble 
 
Es detecta una humitat que prové de l’edifici contigu. Un cop reparat el problema per 
part del veí, s’actua sobre la nostra paret. Ha calgut intervenció d’una restauradora per 
actuar sobre les grisalles.    
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Sala de ball 
 
Es detecta que es produeixen filtracions sobre la cúpula de la sala de ball en les dues 
finestres que es troben sota coberta que malmeten les grisalles de la sala inferior. 
Per poder accedir a aquestes finestres cal realitzar una passera de seguretat que quedi 
de forma permanent i faciliti el manteniment de l’edifici. S’han demanat pressupostos 
des de els serveis tècnics municipals, i s’ha realitzat un informe tècnic que valora la 
totalitat d’aquesta actuació en 15.800 €. Aquest pressupost inclou l’actuació sobre les 
grisalles de la sala de ball que han quedat malmeses.   
 
Altres actuacions de manteniment ordinari de infraestructures i 
instal·lacions  
 
S’han realitzat revisions ordinàries, algunes de caràcter anual i d’altres de caràcter 
trimestral, mensual o setmanal, segon correspon en cada cas als diferents edificis: 
 

• Revisió anual i adaptació a la normativa vigent del parallamps de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer i la Casa Papiol. 

• Climatització: Revisions trimestrals de la climatització de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer i de la casa Castrofuerte. Cal mencionar que, com a reparació 
extraordinària, ha calgut la substitució de les turbines dels aparells 
climatitzadors que donen servei a la Sala d’Informalistes i a la Sala 
d’Exposicions Temporals.  

• Manteniment anual del sistema d’alarmes de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, de la Casa Papiol, de la casa Castrofuerte i de la Masia Nova i 
instal·lació d’un sistema d’alarma a la torre Blava. 
Es reconfigurarà el sistema d’alarma del Museu Balaguer i magatzem que, per 
culpa d’una tempesta elèctrica s’ha alterat el seu correcte funcionament.  
A la Torre Blava s’instal·la un sistema d’alarma. Es col·loca una càmera, un 
detector i un contacte magnètic així com un teclat intel·ligent. 

• Manteniment setmanal del jardí de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, i del 
jardí de la Casa Papiol; degut a una avaria  en la bomba de rec automàtic ha 
calgut la seva reparació. 

• Revisió anual del sistema contra incendis de la Biblioteca Museu Victor 
Balaguer. 

• Control de xilòfags anual a la Biblioteca Museu Victor Balaguer. 
• Aplicació d’un producte anti formigues a l’edifici Castrofuerte. 
• Manteniment mensual del sistema de control de plagues a la Biblioteca Museu 

Victor Balaguer, Casa Papiol, Torre Blava i Masia Nova. 
• Revisió anual dels ascensors de la Biblioteca Museu Victor Balaguer, de la casa 

Castrofuerte i de la casa Can Papiol, i realització de les modificacions 
sol·licitades per el Departament d’Industria per tal d’adaptar els aparells 
elevadors a la normativa vigent.   

• Revisió anual de les línies de vida de la Biblioteca Museu Victor Balaguer i casa 
Castrofuerte. 

• Revisió i neteja de canals, baixants i cobertes del Museu Balaguer. Es retiraran 
restes vegetals, ous i s’aplicarà puntualment fibra-cautxú a les zones 
susceptibles de mal aïllament. 

• Tasques de manteniment a la furgoneta: Reparacions, revisions periòdiques 
ITV, repostatge gasoil i reparació de pneumàtics. 
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• Es produeix una avaria elèctrica que deixa sense llum a la Masia Nova i als 
usuaris de l’hort que es conrea a la mateixa finca. Es donarà avís a la companyia 
i en farà la reparació pertinent. Tot i que la reparació es va dur a terme, la línia 
original era subterrània mentre que la solució ha estat passar el cablejat per 
superfície. Tenint en compte el voltatge, s’ha demanat a la companyia soterrar 
aquest cable. Queda pendent de resoldre. 

• Se substituirà el comptador de llum vell de la Masia Nova per un de digital. 
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1.4. Gerència i administració 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
La previsió inicial d’ingressos era de 689.803,00 €.  
 
Aquesta previsió inicial responia a una previsió d’ingressos per taxes i preus públics de 
32.512,00 €. 
 
Una aportació per transferències corrents de 657.291 €  amb el següent detall: 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  579.174 € 
• Generalitat de Catalunya 41.895 € 
• Diputació de Barcelona 31.222 € 
• Empreses privades 2.000 € 
• Col·laboració universitats Aula Molas 3.000 €  

 
Aquestes previsions inicials s’han vist incrementades per la concessió de les següents 
subvencions finalistes: 
 

• Generalitat de Catalunya: 16.924 € 
o Subvenció per Activitats i funcionament ordinari del Museu 

Balaguer per import de 7.374 €. 
o Subvenció en la línia de Implementació de programes estratègics 

i projectes específics, que ha permès la producció de l’exposició 
“La presència del Prado, episodis d’una història”, per import de 
8.994 €  

o Subvenció en la línia de Conservació i restauració de bens 
culturals 556 € 

• Diputació de Barcelona: 25.307,56 € 
o Subvenció en la línia de Catalogació de fons bibliogràfics que ha 

permès avançar en la catalogació dels Fons Molas per un import 
de 15.000 €. 

o Subvenció per ajudar al Funcionament i activitats ordinàries del 
Museu +per import de 11.900 €, en el pressupost inicial s’havia 
fet una previsió per aquest concepte de 6.000 € 

o Subvenció a la restauració 1.907,56 € 
o Subvenció extraordinària 2.500 € 

• Ministeri de Cultura: 5.000 € 
o Subvenció per a la digitalització per import de 5.000 € 

 
Finalment, s’ha incorporat al pressupost 5.392,87 € provinents del romanent de l’any 
anterior. Aquest romanent prové de la partida d’activitat cultural del 2017, ja que  no es 
va exhaurir la partida degut a que l’exposició sobre el pintor Cabanyes, que es preveia 
inaugurar el desembre de 2017 es va endarrerir, per motius aliens al museu, fins a 
febrer del 2018 i algunes despeses previstes per aquesta exposició no es van poder 
realitzar durant l’any 2017.  
 
Així doncs, les previsions definitives pel que fa als ingressos han estat de 744.027,43 €.  
 
Pel que fa als drets reals reconeguts mencionar que els ingressos propis  han estat 
4.399,77 € per sota de les previsions. 
 
I com a fet destacable, l’entrada de 63.164,02 €, que consten com a ingressos 
extraordinaris. Aquesta quantitat fa referència a la devolució per part del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports degut a que en data 17 de febrer de 2017 ens va ser 
notificada la sentència de l’Audiència Nacional, estimant el recurs contenciós 
administratiu presentat per l’Ajuntament de Vilanova contra la resolució del Ministeri 
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d’Educació, Cultura i Esports que obligava al retorn de la subvenció atorgada per a la 
realització d’unes obres de rehabilitació a l’edifici de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer. 
 
Aquesta sentència es va decretar ferma en data 30 de juny de 2017, quan l’OAPVB ja 
havia abonat aquesta quantitat en concepte de la devolució de la subvenció més els 
interessos de demora. 
 
Després de diverses gestions per part dels serveis jurídics del Ajuntament, finalment 
amb data juliol de 2018 es fa efectiva la devolució per un import de 63.164,02 €. Amb 
aquest ingrés extraordinari els drets nets són de 795.719,64 € 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Pel que fa al capítol de despeses, la previsió inicial de despeses ordinàries de l’exercici 
era de 689.803 €.  
 
Aquesta quantitat s’ha vist modificada en 54.224,43 € degut, bàsicament, a les 
subvencions finalistes referents al projecte “La presència del Prado, episodis d’una 
història” i a subvencions per el funcionament i activitats ordinàries del museu, i al 
projecte de catalogació dels Fons Molas.   
 
Així doncs la previsió definitiva pel que fa a les despeses és de 744.027,43 € i les 
obligacions realment reconegudes a 31 de desembre del 2017 són 721.560,68 €, es a dir, 
s’ha acabat l’exercici amb una disminució de la despesa prevista de  22.466,75 €  
 
El Capítol I, Despeses de personal,  el cost total ha estat de 439.805,24 € amb el 
següent detall:  cost del personal 334.210,07 €, la Seguretat social de 105.595,17 € i les 
prestacions socials de 4.000,33 €. 
  
Places de caràcter laboral,  Personal laboral Seguretat Social 
Tècnic Superior 2 93.072,71 27.984,93 
Tècnic de grau mig 4 134.267,05 42.309,12 
Auxiliar Administratiu 1 28.294,57 8.810,40 
Tècnic Auxiliar 1 30.250,32 11.331,60 
Conserge 3 48.325,42 15.159,12 
TOTAL 10 334.210,07 105.595,17 

 
 
La partida de despeses corrents Manteniment ha acabat amb un saldo negatiu de 
16.357,14 €. Des del punt de vista pressupostari les principals accions extraordinàries 
de manteniment que s’han hagut d’atendre són: 
 

• Canvi dels deshumectadors de la planta baixa de la casa Castrofuerte:  5.465,57 
• Reparació dels ascensors dels 3 edificis per ajustar-los a la normativa: 3.305,72 
• Substitució del compressor de la Sala Foment: 1.984,40 
• Substitució del controlador dels sistema de climatització del Museu: 2.129,43 
• Feines extraordinàries en la jardineria de la casa Papiol: 3.041,34 
• Adquisició d’un servidor de xarxa i dos ordinadors: 5.596,73 

 
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, per un import de 13.944,33 € degut a que es 
preveu la realització de la publicació “La presència del Prado episodis d’una història”, 
sobre l’exposició del fons Prado, que sortirà a la llum durant el 2019, despesa 
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compartida entre els dos anys (2018/2019). Aquesta exposició es va inaugurar el 13 de 
desembre de 2018 i es preveu que finalitzarà el 13 d’octubre de 2019. 
 
RESUM ESTAT D’EXECUCIÓ  
 
El pressupost de 2018 s’ha tancat amb un saldo positiu de 74.158,96 €. Els ingressos 
han superat les previsions inicials en 51.692,21 € degut bàsicament a la devolució de la 
subvenció que ja s’ha comentat anteriorment i per la part de les despeses que s’han 
deixat d’executar 22.466,75 €,  de les quals 9.752.43 corresponen a despeses de 
personal i 13.944,33 a acció cultural, com ja s’ha comentat anteriorment. 
 
A 31 de desembre de 2018, resta pendent de cobrament del pressupost de ingressos 
55.889,23 € i resta pendent de pagament del pressupost de despeses 38.869,53 € 
 
DETALL DE LES APORTACIONS I SUBVENCIONS 
 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• L’aportació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Organisme 

Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per aquest 2018, ha estat de 
579.174,00 € 

 
• Diputació de Barcelona: 

• L’aportació per a les despeses ordinàries del Museu Papiol ha estat 
de 25.222,00 €. Per a fer efectiva aquesta quantitat s’ha signat una 
addenda al conveni existent. 

• La subvenció per activitats, difusió i funcionament de la Biblioteca 
Museu Victor Balaguer i del Museu Can Papiol aquest 2018 ha estat 
de 11.900 €. 

• La subvenció extraordinària per a la catalogació dels Fons Molas ha 
estat de 15.000 € 

• Subvenció per a la restauració de dues obres de l’exposició realitzada 
en homenatge al pintor Alexandre de Cabanyes 1.907,56 € 

• Cal mencionar també la subvenció en recursos tècnics que a través 
del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, està treballant 
en un projecte executiu sobre la climatització de la Biblioteca Museu.  

• Finalment, la Diputació ha assumit també les despeses de les dues 
primeres fases que ha comportat el tractament per eliminar els 
tèrmits que s’han detectat a la Casa Papiol.  

• Museu Nacional d’Art de Catalunya: 
• L’Aportació anual ordinària del MNAC al finançament de la Direcció 

del Museu Víctor Balaguer ha estat de 41.895,00 € 
• Generalitat de Catalunya: 

• La subvenció de la Generalitat de Catalunya per a activitats i 
funcionament del Museu Victor Balaguer, 7.374,00 €. 

• La subvenció per a la implementació de programes estratègics que ha 
permès el desenvolupament de l’exposició sobre el dipòsit del Museu 
del Prado i que inclou l’edició d’una publicació sobre aquest dipòsit, 
8.994,00 € 

• Col·laboració Universitats 
• Aportació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma i 

la Universitat Oberta de Catalunya a l’Aula Molas per un import total 
de 3.000,00 € 
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LICITACIONS I CONTRACTES 
 

• Servei d’atenció al públic 
 Durant el 2016 es va realitzar 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 es va establir en 95.586,80 €/any més el 
21% d’IVA, amb una durada de 2 anys amb la possibilitat d’un màxim de dues 
pròrrogues d’un any cadascuna d’elles. Va resultar adjudicatària d’aquesta 
licitació l’empresa ARC Serveis Culturals, que va signar el contracte per a la 
prestació del servei d’atenció al públic i serveis complementaris a l’OAPVB el 13 
d’octubre de 2016. 
 
Un cop exhaurits els dos anys previstos per aquesta licitació, s’ha valorat 
positivament la feina realitzada i s’ha prorrogat en una anualitat el contracte.  
 

• Manteniment preventiu per a les instal·lacions de climatització i humectadors de 
la Biblioteca Museu Victor Balaguer i la Casa Marqués de Castrofuerte. S’ha 
signat un contracte anual amb l’empresa RA Frigoristes que inclou 4 revisions 
anuals. 
 

• Contracte de manteniment de les llicències de software de gestió cultural amb 
l’empresa CCALGIR. 
 

• Control de plagues. Els edificis de l’Organisme Autònom de Patrimoni estan 
inclosos en la licitació que es va realitzar des del Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

• Manteniment d’ascensors. Els edificis de l’Organisme Autònom de Patrimoni 
estan inclosos en la licitació que es va realitzar des del Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 

• El manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra 
incendis  dels edificis de l’Organisme Autònom de Patrimoni estan inclosos en la 
licitació que es va realitzar des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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1.5. Recursos Humans 
 
Plantilla 
 
Llocs de treball Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer 2016 
 
Durant l’any 2018 no s’han  produït canvis en la plantilla. 
 

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 

 
Plans d’ocupació 

• Natatxa Florenciano, 2 mesos. 
• Dolores Larijo, un any. 

 
Personal en pràctiques 

• Angel Garcia Cuesta, estudiant de l’IES Manuel de Cabanyes.  
• Clara Soler Manyé, alumna de la Universitat de Barcelona,Filologia 

Catalan. 
• Anna Martinez, alumna del curs «Activitats de gestió administrativa» de 

l’IMET de Vilanova i la Geltrú.  
• Andrea Cantos, estudiant de la Universitat de Barcelona, Història de 

l’art. 
• Irene Santos, estudiant de la universitat de Barcelona, Història de l’Art 
• Rodrigo Martinez, estudiant de la Universitat de Barcelona, Arqueologia. 
• Carlos Fernandez, estudiant de la universitat Autònoma de Barcelona, 

Arqueologia. 
• Alba Torner, estudiant del  centre de Restauració d’Aiguablava. 
• Àfrica Sànchez, estudiant del Centre de Restauració d’Aiguableva. 
• Sheila Garcia, Pràctiques d’empresa. 

 
Altres col·laboracions 
 

• Sr. Sergi Ríos catalogació dels fons Molas 5 mesos 
• Carme Camps, documentalista de la Diputació de Barcelona 2 mesos. 

 
Voluntaris 

• Lluís Mormeneo  
• Eduard Rama 
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2.1  Valoració 2018 Museu Víctor Balaguer 
 
Durant el 2018 s’han programat diferents tipologies de mostres temporals: 

Alexandre de Cabanyes. La captura de l’instant (del 24 de febrer a l’1 de juliol), 

Els vestits de diables d'Enric C. Ricart (del 14 de juny al 16 de setembre) i 

finalment es va acabar l’any amb La presència del Prado. Episodis d’una història 

(inaugurada el 13 de desembre) exhibint tot el fons que la Institució custodia del 

Prado en el context de la celebració el Bicentenari d’obertura de la pinacoteca 

madrilenya. 

 

Adquisició d’objectes 
 

Acollint-nos al Pla d’adquisicions aprovat pel patronat, la Institució aquest any ha 

acceptat 9 objectes en concepte de donació i 7 dibuixos d’E.C. Ricart en concepte 

de compra 

 

Al voltant de l’antològica d’Alexandre de Cabanyes es va poder presentar el catàleg 

“Alexandre de Cabanyes  (1877-1972). L’últim modernista” amb anterioritat a 

la inauguració, es van programar diferents xerrades sota el títol “Diàlegs: 

Alexandre de Cabanyes, pintor de la platja de Vilanova” amb Oriol Pi de Cabanyes, 

comissari de la mostra, i Mireia Rosich, directora del Museu, es va confeccionar un 

itinerari urbà “Alexandre de Cabanyes i el mar” que recorria des de l’Església 
de Mar, la façana marítima, el moll de pescadors i finalització a l’Espai Far amb 

copa de cava així com diferents propostes de visita a la mostra i el taller familiar 
“El pinzell de l’Alexandre”. Es va finalitzar amb un “Diàleg de cloenda de 
l’homenatge a Alexandre de Cabanyes”, a càrrec d’Oriol Pi de Cabanyes, 
Francesc Fontbona i Francesc X. Puig Rovira. També s’ha obtingut en dipòsit una 
obra del vilanoví d’Alexandre de Cabanyes propietat del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, que després des ser exposada en la mostra temporal ha passat a 
formar part del discurs de la permanent. 

 

Pel que fa a la xifra de visitants, aquest any el Museu ha tingut un ascens de 
visitants respecte l’any 2017, amb un total 14.429 persones  en relació als 
d’11.958 de l’any anterior. Cal remarcar la pujada que s’ha detectat per l’exposició 

del Prado, malgrat ser inaugurada al desembre, en especial per la seva presència 

en els mitjans de comunicació. 

 

S’han mantingut pics importants en les entrades massives de públic al museu en 

jornades especials com la Nit dels Museus. S’ha repetit l’experiència del 
concurs d’Sketching durant la primavera de mà del professor de l’Escola d’Art 
de Vilanova Joan Nadal, i que al voltant del Dia Internacional dels Museus i la Nit 

dels Museus va ser protagonista de l’exposició de tots els dibuixos presentats, on el 

participants representaven diferents mirades sobre el museu i els seus objectes. A 

través de les votacions del púbic del museu es van escollir els tres guanyadors.  
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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 o les Jornades Europees del Patrimoni o el pòrtic de la fira. 

 

Pel que representa a les activitats programades al llarg de l’any cal destacar la 
consolidació i augment de pública del “Chill out de mites i art” celebrades en 
dimecres un cop al mes i sobre obres artístiques basades en temes  mitològics com 

Venus, Circe, o Penélope.  

 
En el treball al voltant de les col·leccions el Museu Balaguer forma part activa de la 

Comissió per al desenvolupament Documental i el llançament de les col·leccions 

on line de la Xarxa de Museus d’Art, en concret en el PROJECTE 

COL·LABORATIUS sobre documentació de les col·leccions dels museus de la 

xarxa. S’han actuat en diferents camps en la base de dades per habilitar la futura 

sortida on-line de totes les col·leccions. 

 

S’han realitzar més de 76 préstecs d’objectes patrimonials. Principalment les 

col·laboracions han estat dins el territori català i destacar que el Museu del Prado 

ha fet 3 aixecaments de fons, fet de assenyala la importància del fons dipositat a 

Vilanova i la Geltrú. 
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2.2  Dades dels visitants al  Museu Víctor Balaguer 
 

 

Al llarg del 2018 han passat pel museu 14.429 persones. D’aquestes, 13.108 han 
participat en visites, actes i activitats del museu, i la resta, en actes externs.  

 

Les activitats pròpies del Museu (visites temàtiques, activitats familiars, 
conferències, tallers infantils i altres) han comptat amb la participació de 6.030 

persones.  

 

Dins del Programa d’Activitats Escolars, han participat 38 grups/classe, amb 
un total de 1.008 alumnes i docents.  

 

Pel que fa als grups particulars, han estat 79 grups, amb un total de 1.679 
visitants, amb visita comentada o per lliure al museu. 

 
Exposicions temporals: 

- Alexandre de Cabanyes. La captura de l’instant (del 24 de febrer a l’1 de 

juliol): 7.395 visitants. 

- Els vestits de diables d'Enric C. Ricart (del 14 de juny al 16 de setembre): 

2.756 visitants. 

- La presència del Prado. Episodis d’una història (inaugurada el 13 de 

desembre): 554 visitants entre el 13 i el 31 de desembre. Augment notable 

dels visitants del mes de desembre respecte anys anteriors gràcies a 

l’exposició. 

- Altres exposicions: “Insectes” (EMAID) i “Sketching. Exposició de les obres 

presentades al concurs”, a l’entorn del Dia Internacional dels Museus i la 

Nit dels Museus 2018.  
 

 

4.391,00 

(30%)

1.679,00

(12%)

1.008,00

(7%)

6.030,00 

(42%)

1.321,00  

(9%)

TIPOLOGIA DE VISITANTS 

MUSEU VICTOR 

BALAGUER

Individuals

Grups

particulars
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2.3 Activitats i difusió 
 

Hivern 
 

- Concert del grup d’arpes de l’Escola Municipal de Música d’ 
Altafulla 
 

- La tomba de Sennendjem 
A través de la col·lecció egípcia del Museu, donada per Eduard Toda el 1886, es 

fa un viatge en el temps per a conèixer la tradició i l’art de l’Antic Egipte.  

 

- Tu tries! 
Una visita on el públic del museu és qui tria les peces de la col·lecció que 

s’expliquen en el recorregut.  

 

-     Vistia familiar al Museu  
Visita dinamitzada i adaptada perquè el més petits coneguin el museu i la 

història d’algunes peces. En acabar, es va realitzar una activitat plàstica al 

voltant de les col·leccions.  

 

- Exposició temporal: Alexandre de Cabanyes (1877-1972). La captura 

de l’instant.  

A la Masia d’en Cabanyes: Alexandre de Cabanyes (1877-1972). 

L’entorn   perpetuat. 

 

♦ Presentació del catàleg “Alexandre de Cabanyes  (1877-1972). L’últim 
modernista”. 

♦ Diàlegs amb Oriol Pi de Cabanyes, comissari de la mostra, i 
Mireia Rosich, directora del Museu Balaguer: Alexandre de 
Cabanyes, pintor de la platja de Vilanova. 

♦ Itinerari “Alexandre de Cabanyes i el mar” 
Recorregut: Església de Mar, façana marítima, moll de pescadors i 

finalització a l’Espai Far amb copa de cava. 

♦ Visites comentades a la mostra 
 

- Cicle “Chill out de mites i art”:  
o Primera sessió: Penélope i les dones que filen. 
o Segona sessió: Maria Magdalena, la deixeble 

 Envoltats de catifes i coixins, es crea l’atmosfera perfecta perquè la directora 

del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les obres d’art. 

En aquesta sessió: “Penélope i les dones que filen”. 

 

-  
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Conferència: “Memòria i drets polítics de Catalunya” 
A càrrec de Josep Cruanyes, que mostrarà la importància de preservar la 

memòria com a eina més eficaç per a l’equilibri social. 

 
Primavera 

 

Lligat a l’exposició temporal Alexandre de Cabanyes (1877-1972). La 

captura de l’instant 

♦ Taller familiar – El pinzell de l’Alexandre 
 

♦ Sessió formativa d’sketching a càrrec de Joan Nadal, professor de 
l’EMAID de Vilanova i la Geltrú. 

 

♦ Visita comentada a càrrec de la co-comissària de la mostra, Esther 
Alsina, doctora en Història de l’art. 

 

♦ Visita comentada a les dues exposicions a càrrec de la co-comissària 
de la mostra, Esther Alsina, doctora en Història de l’art. 

 

- II Concurs d’ sketching 
 Durant el mes d’abril i fins al 13 de maig, podreu participar en el concurs de 

dibuixos realitzats al Museu Balaguer. Les obres presentades seran exposades 

al propi Museu.  

 

- Taller per a adults “Dedicatòria a un desconegut” 
       Porta un llibre i inicia’t en la cal·ligrafia. Escriu-hi una dedicatòria i fes-lo 

córrer.  

       Vols participar en el nostre bookcrossing? 

 

- Cicle “Chill out de mites i art” 
o Primera sessió:  “Atena, la filla de Zeus” 
o Segona sessió: “El Jardí de les Hespèrides” 

       

- El Dia Internacional dels Museus és un esdeveniment organitzat pel 
Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des de 1977, amb l’objectiu de 

conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament 

de la societat.  

 

- Jornada de portes obertes de 10 a 14 h i de 17 a 19 h 
 

- Visita comentada “Temple maçònic? Misteris i símbols”, a les 18 h. 
Visita comentada al voltant de l'arquitectura i el simbolisme maçònic de 

l'edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
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- Jornada de portes obertes d’11 a 14 h i de 17 a 19 h 
 

- La Nit dels Museus.  Entrada lliure de les 19 fins a la 1 h  
 
Estiu 
 

- Mirades a la col·lecció: les col·leccions del segle XX al Museu 
Balaguer 

         Visita comentada a les col·leccions del segle XX que formen part del fons de la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb un recorregut des del 1900 fins al 1960 

a través del Llegat 56, les pintures del Cafè Foment i la col·lecció d’art 

contemporani. Amb motiu de l’exposició “Els vestits de Diables d’Enric C. 

Ricart”, la visita farà especial incidència en l’obra d’aquest artista dins de les 

col·leccions del Museu. 

 

- Diàleg de cloenda de l’homenatge a Alexandre de Cabanyes, a càrrec 
d’Oriol Pi de Cabanyes, Francesc Fontbona i Francesc X. Puig Rovira.  

 

- Visita comentada “Temple maçònic? Misteris i símbols”  
         Visita comentada al voltant de l'arquitectura i el simbolisme de l'edifici de la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb especial atenció als esgrafiats de la 

façana. La visita finalitzarà a la cúpula, un espai tancat al públic de manera 

habitual. 

 

- Exposició “Els vestits de diables d’Enric C. Ricart” 
 

- Taller familiar de Festa Major “Tela amb aquests diables!” 

 
- Visita comentada “Simbologia maçònica: la força de les imatges” a 

càrrec de la directora del Museu, Mireia Rosich. 

 

- Jornada de portes obertes per Festa Major d’11 a 14 h 
 

- Mirades a la col·lecció: les col·leccions del segle XX al Museu 
Balaguer 

         Visita comentada a les col·leccions del segle XX que formen part del fons de la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb un recorregut des del 1900 fins al 1960 

a través del Llegat 56, les pintures del Cafè Foment i la col·lecció d’art 

contemporani. Amb motiu de l’exposició “Els vestits de Diables d’Enric C. 

Ricart”, la visita farà especial incidència en l’obra d’aquest artista dins de les 

col·leccions del Museu. 

 

- Visita familiar al Museu Balaguer  
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        Visita dinamitzada i adaptada perquè els més petits coneguin el museu i la 

història d’algunes de les peces de la col·lecció. Acompanyats d’un adult. 

 

- La tomba de Sennedjem 
        A través de la col·lecció egípcia del Museu, donada per Eduard Toda el 1886, 

farem un viatge en el temps per a conèixer la tradició i l’art de l’Antic Egipte. 

 

-       Cicle “Chill out de mites i art” 
o Primera sessió:  Circe 
o Segona sessió: Venus  
o Tercera sessió: els Reis Mags 

 

-       El museu amagat. Visita a les reserves del Museu  
         Visita comentada centrada en la conservació i en espais del museu que 

normalment no podem conèixer, com els magatzems, on es conserva una gran 

part de les col·leccions del museu. 

        A través d'aquesta visita especial es podran observar algunes obres d'art que 

habitualment no es troben exposades a les sales, així com la conservació 

preventiva de les obres i conèixer una mica més el camí que fa una obra d'art 

des de que ingressa al Museu fins a la seva exhibició. 

 

-       Francesc Gumà i  Víctor Balaguer. Dos emprenedors del segle XIX 
 

- “Mites i arquetips femenins en la pintura del Museu”  
        Dins dels actes del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la 

directora del Museu, Mireia Rosich, realitzarà un recorregut per la imatge, 

símbol i significat de les representacions femenines en les obres d’art de la 

col·lecció del Museu Balaguer.  

 

-       FIRA DE NOVEMBRE 

� Pòrtic Fira de Novembre 
� Jornada de portes obertes 

 

- “Els centres de patrimoni literari com a recurs educatiu. El cas de 
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i el fons Joaquim Molas” 

        Xerrada a càrrec de Montserrat Comas, directora  de la Biblioteca Víctor 

Balaguer. En acabar, es realitzarà una visita a la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer. La jornada finalitzarà amb l’espectacle poètic “Espais enllà. Els 

clàssics de la literatura catalana en un clic”, a càrrec de Gemma Sangerman. 

        Activitat organitzada per Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català. 

Més informació a www.espaisescrits.cat. 

 

- 12 campanades d’art 
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        Per a commemorar el final d’any, farem un recorregut per les 12 obres que han 

tingut més rellevància pel Museu aquest any 2018. 

 

-       Taller infantil de Nadal 
 

- Marató de Museus 
        Itinerari pels 6 museus de la ciutat per a col·laborar amb La Marató de TV3, 

enguany destinada a la lluita contra el càncer.  

Organitza: ARC Gestió Cultural  i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

En el marc de la Xarxa de Museus d’Art: 

 

El Museu Balaguer forma part activa de la Comissió per al desenvolupament 

Documental i el llançament de les col·leccions on line. Treball en el PROJECTE 

COL·LABORATIUS sobre documentació de les col·leccions dels museus de la xarxa 

 

Aquest any s’ha treballat conjuntament amb l’empresa NUBILUM per a seguir 

implementant la uniformització en tots els camps del MUSEUM PLUS per a poder 

consolidar totes les bases de dades dels diferents museus de la xarxa. 

 

També s’ha obtingut en dipòsit permanent una obra del vilanoví d’Alexandre de 

Cabanyes que després des ser exposada en la mostra temporal passà a formar part 

del discurs de la permanent: 

 

 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer  

13 de febrer de 2018 

Empresa transport:  SIT  
 

1 069729-

000 

Cabanyes Marquès, Alexandre de, 
Vilanova i la Geltrú, 1877-1972 
 

Mercat del peix a Vilanova 

1920 

99,5 x 115 cm 

Oli sobre tela  

Donació de Gustau Camps Fornés, 1963 
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2.4 Exposicions temporals 
 

Alexandre de Cabanyes. La captura de l’instant (febrer – juliol 2018) 
Amb motiu del 140è aniversari del naixement del pintor, la Biblioteca Museu 

Balaguer i el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes, varen 

organitzar una mostra que comptava amb dues seus. Es van aplegar un total de 

més de 60 obres on es va reivindicar la figura de l’artista com a pintor de marines, 

però també es va descobrir la seva faceta de paisatgista i retratista.   

 

Sketching. Exposició de les obres presentades al concurs (maig – juny 
2018) 
Després de l’èxit de l’any passat amb el I Concurs d’sketching, enguany la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer va tornar a programar la segona edició d’aquesta 

proposta de dibuix ràpid amb les sales del museu i els seus jardins com a escenari 

de les obres.  

 

Els vestits de diables d'Enric C. Ricart (juny – setembre 2018) 
Enric Cristòfor Ricart (1893-1960) va desplegar la seva creativitat artística amb 

moltes tècniques diferents. Pel seu tarannà personal tenia una manera de fer molt 

meticulosa i així s’aprecia en general en el seu art: la qualitat del seu gravat 

xilogràfic, amb el qual va ser tan destre, el subtil dibuix en diferents materials, la 

pintura a l’oli –molt deutora d’aquest dibuix- amb uns primers moments molt 

paral·lels a l’obra mironiana.  

 

Quan a la maduresa va pintar els vestits dels diables, també va utilitzar aquesta 

marcada línia negra per a traçar els contorns dels animals que poblen pantalons i 

jaquetes de tota la colla. Amb aquest conjunt de bestioles inventades va crear un 

imaginari propi a base de grocs, verds i vermells. Aquest “bestiari” dansava pels 

carrers de la vila en els anys més durs de la postguerra.  

 

En ocasió dels 125 anys del naixement de Ricart, la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer juntament amb el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú va produir 

aquesta mostra que ens trasllada a la Festa Major de l’any 1947, moment en què es 

recupera el Ball de Diables i on s’estrenen els vestits dissenyats i pintats per 

l’artista vilanoví.  

 

La presència del Prado. Episodis d'una història (desembre 2018 – 
octubre 2019) 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer custodia un dels dipòsits més antics del 

Museo Nacional del Prado. Mig centenar d'obres van arribar de Madrid a finals del 

segle XIX i es van instal·lar al gran saló, anomenat Pinacoteca. L'octubre del 1884 

es va obrir al públic. Faltaven anys perquè Barcelona celebrés la memorable 

Exposició Universal (1888) i tingués el primer Museu de Belles Arts (1891). En 

aquest context es comprenen l'antiguitat, el valor i la innovació que suposava tenir 
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aquest dipòsit amb pintura del Segle d’Or.  L'obra més coneguda i recordada era 

L'Anunciació d'El Greco.  

 

Es van poder admirar les teles del Prado a diferents sales durant gairebé cent anys, 

fins que el robatori perpetrat per la banda d’Erik, el Belga l’any 1981 va provocar 

que el Ministeri de Cultura retirés el dipòsit de Vilanova. Les peces sostretes aviat 

es van recuperar, però fins al 1986 no es va rebre una altra selecció de quadres del 

Prado que ha romàs aquí fins avui. L’any 2008 es va inaugurar una nova “Sala 

Prado”, com se la coneix des d’aleshores, on es pot veure de forma permanent una 

selecció del conjunt concentrada en un sol espai. 

 

El dipòsit actual està conformat per una variada galeria de les diferents escoles 

barroques de la península en un arc cronològic que va des de finals del segle XVI 

fins a finals del XVIII. Estan representades l’escola castellana, la valenciana i 

l’andalusa, entre les que destaquen olis d’El Greco, Ribera, Murillo, Goya, 
entre altres artistes, i en menor mesura la flamenca i la italiana. Hi ha mostres dels 

gèneres més habituals de l’època: temàtica religiosa, mitològica, històrica, retrat de 

cort, paisatge i alguna natura morta.  

 

Amb motiu de la celebració del bicentenari del Museo del Prado aquesta exposició 

temporal vol mostrar la totalitat del dipòsit actual, que mai no es pot veure 

complet, i sumar-se a la commemoració recordant la presència centenària del 

Prado a Vilanova. 

 

Recull de premsa 
 
Durant aquest anys 2018 el Museu ha tingut una repercussió notable a la premsa.  

Nombrosos mitjans més enllà dels locals es van fer ressò de les exposicions 

programades en homenatge a Alexandre de Cabanyes “La captura de l’instant” i 

“l’entorn perpetuat: 

Bonart, l’Agència Catalana de Noticies, el Diari de Vilanova, l’Eix Diari, El 

Periódico, El propileu, El punt Avui, La fura, La Vanguardia o el Núvol. 

 

A títol d’exemple, incloem la noticia que sobre les exposicions d’homenatge a 

Alexandre de Cabanyes es va publicar al Periódico. 
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I a finals d’any , quan el 13 de desembre es va inaugurar l’exposició “La presència 

del Prado. Episodis d’una història” també aquesta exposició va tenir novament una 

gran repercussió als mitjans, més enllà dels mitjans locals: 

Incloem la noticia de La Vanguardia que es va publicar el dia 15 de desembre, i que 

a més aquesta edició del Diari reconeixia  amb una semàfor verd a la Directora del 

Museu Mireia Rosich, per aquesta exposició. 
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Vilanova tiene un Prado 
 1 

La Biblioteca Museo Víctor Balaguer luce todo su 

fondo de la pinacoteca madrileña 
 

 
la Biblioteca Museo Víctor Balaguer con piezas del depósito del Museo del Prado 

(LV) 

RAMON FRANCÀS, VILANOVA I LA GELTRÚ 
15/12/2018 02:43Actualizado a15/12/2018 07:11 

 

Vilanova i la Geltrú ha promovido una gran exposición que muestra su destacado 

depósito del Museo del Prado. Con motivo de la celebración del bicentenario del 

museo madrileño, la Biblioteca Museo Víctor Balaguer propone, del 14 de 

diciembre al 13 de octubre del 2019, una exposición temporal en la cual se 

mostrará la totalidad del depósito actual, así como el inicio de la colaboración para 

la edición de un libro-catálogo que detallará todo aquello relacionado con este 

depósito y sus vicisitudes durante más de 130 años y que se presentará dentro de 

un año coincidiendo con la fecha concreta del bicentenario. 

 

La directora del museo de la capital del Garraf, Mireia Rosich, espera que esta 

muestra sirva para dar a conocer un fondo que “no es muy conocido” y que es “de 

los más importantes de Catalunya”, especialmente por el hecho de estar centrado 

en obras de grandes autores del barroco pictórico español y europeo. También 

destaca la rareza de que un fondo de estas características se mantenga tanto lejos 

de Madrid, en una ciudad que no es capital de provincia, y durante tantos años. En 

este sentido apunta que el político y escritor Víctor Balaguer i Cirera hizo una 

“muy buena jugada” promoviendo en 1884 este museo en Vilanova. Entonces 

Barcelona todavía no tenía ningún museo de bellas artes (el Museo de Bellas Artes 
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abriría en 1891, después de la Exposición Universal de 1888). El edificio de 

Balaguer, del arquitecto Jeroni Granell, es monumento de interés nacional y uno 

de los museos más antiguos de Catalunya. Más de 8.000 piezas. Desde que el 

Museo Balaguer abrió sus puertas ha contado con un depósito del Prado, que se ha 

ido renovando. 

“Las obras del depósito representan una importante  

galería de las escuelas barrocas de la Península”  

Ahora lucirá todo el fondo actual, que suma 38 obras. Habitualmente sólo se 

muestra, en su Sala Prado, un poco menos de la mitad del depósito. El fondo, 

históricamente, había llegado a tener más de medio centenar de telas. Entre otros 

grandes autores, ahora se mostrarán conjuntamente cuadros de Goya, El Greco, 

Rubens, Murillo, Ribera, Juan Carreño de Miranda, Pedro de Villafranca, Jan 

Brueghel, Donoso... La directora del museo vilanovés explica que “ahora queremos 

sacar toda la artillería aprovechando que se estará hablando dos años seguidos del 

Prado con su bicentenario”. Mireia Rosich destaca la antigüedad del fondo de 

Vilanova, y que “la efeméride tiene que servir para explicar el relato de este 

depósito histórico, cambios y su papel en la historia de la institución 

balagueriana”. 

Una vez murió Víctor Balaguer en 1901, el municipio recibió la responsabilidad de 

gestionar esta institución cultural. Durante casi cien años se pudieron admirar 

medio centenar de telas (la más conocida La de El Greco), hasta que la noche del 

30 al 31 de enero de 1981 el robo perpetrado por la banda de Erik el Belga afectó a 

parte del depósito. Fue un irreversible punto de inflexión en esta historia. Las 

piezas robadas fueron recuperadas, pero el Prado levantó el depósito y se 

trasladaron los cuadros en Madrid. Los responsables políticos y técnicos del Museo 

Balaguer no dejaron de insistir en la voluntad de recuperar el depósito. Algunos 

años más tarde, y una vez implementadas las correspondientes condiciones de 

conservación y seguridad, el Prado ofreció un nuevo depósito, firmado en mayo de 

1986, con una selección que abarcaba desde finales del siglo XVI hasta el XVIII. 

Las obras del depósito representan una importante galería de las diferentes 

escuelas barrocas de la península. Están representadas la escuela barroca 

castellana, la valenciana y la andaluza, y también hay algún ejemplo europeo, 

flamenco principalmente. El mensaje que se pretende transmitir es que “lo que 

vemos ahora del Prado no es lo que siempre se ha podido observar”, y que “a lo 

largo de más de 130 años muchas han sido las historias que se han vivido”. 

También se afirma que la génesis del museo está íntimamente ligada a la 

obtención de este depósito, y que “muy probablemente, sin la llegada de estas 

obras el proyecto de Balaguer no hubiera tenido la categoría deseada”. 
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2.5  Fons i col·leccions 
 
 

Projecte Xarxa Museus d’Art 
 
Aquest any cap destacar l’esforç que s’ha realitzat per normalitzar les 

dades treballant conjuntament en el projecte de la Xarxa de Museus d’Art 

de Catalunya per disposar d’una base de dades d’art comuna i exportable 

a les xarxes socials per a la seva consulta. Amb aquest objectiu en 

col·laboració amb l’empresa Nubillum i tutelats per personal del Museu 

d’Art de Catalunya s’han treballat els diferents tesaurus: 

 

Mapatge del tesaurus Nom d’objecte:  1266 termes revisats i 
normalitzats. 

Mapatge del tesaurus Autor:  1098 termes revisats i normalitzats 
Mapatge del tesaurus Material: 236 termes revisats i normalitzats 
Mapatge del tesaurus Tècnica: 319 termes (en revisió actualment) 
 

També s’han revisat les datacions de tots els objectes de la base de dades 

(més de 13865 registres) 

 

Per al mapatge s’ha de revisar, un a un els termes existents amb els 

objectes associats a la base de dades per determinar si les definicions que 

s’aplicaran amb el criteri del Art & Architecture Thesaurus® de l’Institut 

Getty, són adients per als objectes de les nostres col·leccions. El que 

suposa que cadascun dels termes suggerits s’ha de revisar amb l’objecte 

concret que anomena. 

 
Increment de la base de dades 
 

Gràcies a la investigació, les col·laboracions externes, a la revisió del fons, 

donacions i compres, el fons que custodiem segueix augmentant en 

número d’objectes, imatges i qualitat de la informació que s’inclou per 

cada fitxa. 

Aquest any s’han incorporat més de 40 objectes nous i 250 
fotografies a la base de dades. 
 

Objecte de la investigació, s’han realitzat: 

• L’examen per carboni 14 d’una dent de Solicrup 
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• Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili sobre restes 
arqueològiques 

• Col·laboració amb el CSIC sobre restes arqueològiques de la Masia 
Nova 

 
 

S’ha treballat en la documentació de la base de dades del registre 

administratiu del Museu d’Art contemporani inventariant tots els 

documents i incorporant-los a una base de dades específica. 
 

 

Préstecs 2018 
 

S’han realitzar més de 76 préstecs d’objectes patrimonials. 

Principalment les col·laboracions han estat dins el territori català i 

destacar que el Museu del Prado ha fet 3 aixecaments de fons, fet de 

assenyala la importància del fons dipositat a Vilanova i la Geltrú  
 

 
Adquisició d’objectes 
 
Acollint-nos al Pla d’adquisicions aprovat pel patronat, la Institució 
aquest any ha acceptat 9 objectes en concepte de donació i 7 dibuixos 
d’E.C. Ricart en concepte de compra 
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2.6 Preservació i conservació 

 

Durant el 2018 s’han fet actuacions de conservació 

preventiva amb les alumnes en pràctiques de l’Escola 

d’Aiguablava. Es van fer informes de conservació d’obres en 

estat de conservació delicat per a determinar prioritats en 

futures actuacions. 

 

També s’han acomodat en els calaixos del magatzem de 

paper objectes de petites dimensions que requerien de 

fixacions per a la seva millor exhibició dins les reserves, 

evitant moviments  

innecessaris i  

manipulacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim s’ha portat a terme una 

campanya per instal·lar 

correctament els plafons ceràmics al 

magatzem de la planta baixa.  

 

S’han desembolcallat els objectes i 

instal·lat en compactes especials, tal i 

com es poden veure a la fotografia. 
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Museu Romàntic Can Papiol 

Resum actuacions 2018 
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3.1 Valoració 2018 Museu Romàntic Can Papiol 

 
Durant l’any 2018 hem rebut la visita d’un total de 7.884 persones. D’aquestes, 
7.471 han participat en visites, actes i activitats del museu, i la resta, en actes 
externs. Suposa un lleuger increment respecte els 7.172 visitants de l’any 
anterior. 
 
Pel que fa a les activitats desenvolupades al llarg de l’any, cal accentuar la 
consolidació de les visites nocturnes. 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. 
 
S’han continuat amb propostes exitoses “El jardí dels mites”, “A dalt i a baix”, 
diferenciant la part noble i la part del servei o “L’hora de la xocolata” com a 
visita temàtica que s’acaba amb un tast de xocolata. S’ha apostat també per als 
“Diumenges de vermut” seguint la dinàmica dels anys anteriors, així com 
l’itinerari urbà “La Vilanova de Francesc de Papiol”. 
  
Important ha estat la consolidació del primer diumenge de mes com el dia en 
que la gent pot visitar la casa de manera gratuïta fent una reserva prèvia i 
l’acollida a Can papiool de tota una colla d’actes relacionats amb els 
esdeveniments del calendari de la cituat. El Taller de Carnaval d’enguany va 
guarnir els balcons de tota la façana o el taller de Festa Major “Guarnim la casa”.  
 
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. Amb una afluència que superava els 2000 visitants. També es van 
celebrar de nou les Jornades Europees de Patrimoni amb diferents visites 
temàtiques. I a la tardor s’ha treballat el discurs sobre el gènere amb  una visita 
centrada en “El paper de la dona al segle XIX” proposada al voltant dels actes 
per l’eradicació de la violència de gènere. 
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3.2  Dades dels visitants al  Museu Romàntic Can Papiol 
 
Al llarg del 2018 han passat pel museu 7.884 persones. D’aquestes, 7.471 han 
participat en visites, actes i activitats del museu, i la resta, en actes externs.  
 
Les activitats pròpies del Museu (visites temàtiques, activitats familiars, 
tallers infantils i altres) han comptat amb la participació de 3.860 persones.  
 
Dins del Programa d’Activitats Escolars, han participat 34 grups/classe, 
amb un total de 889 alumnes i docents.  
 
Pel que fa als grups particulars, han estat 53 grups, amb un total de 970 
visitants, amb visita comentada o per lliure al museu.  
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3.3 Activitats i difusió 
 

Cada trimestre, la programació del Museu Romàntic Can Papiol ofereix 
diferents activitats adreçades a tots els públics. Totes les activitats es realitzen 
mensualment. 
 

Gener-Març 
 

� Diumenge 7 de gener a les 12h.  

Primer diumenge de mes  

Entrada gratuïta i visita comentada a les col·leccions a les 12h  
 

� Diumenge 14 de gener a les 11h.  
Visita familiar a Can Papiol  

Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per conèixer la història 
de la casa i dels seus habitants.  
Preu: 4 euros adult (nens gratuït) 
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys.  
Cal reserva prèvia  

 
� Dissabte 20 de gener a les 17 h. 

L’hora de la xocolata 

En època de Francesc de Papiol, la xocolata era la beguda per excel·lència 
del moment. El menjador de la casa es prepara per a compartir una visita 
sobre l’oci i els costums del 1800, en companyia d’un tast de xocolata 
calenta.  
Preu: 6 €/persona 
Col·labora: Xurreria Trifón 
Cal fer reserva prèvia 

 
� Dissabte 3 de febrer a les 11 h.  

Taller de Carnaval 

Arriba el Carnaval a Vilanova i la Geltrú i volem que la façana de Can 
Papiol tingui els mantons més originals. Ens ajudeu a decorar la casa al 
més pur estil carnavalesc?  
Preu: 2 €/infant  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys 
Cal fer reserva prèvia 

  

� Diumenge 4 de febrer a les 12h.  
Primer diumenge de mes  

Entrada gratuïta i visita comentada a les col·leccions a les 12h  
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� Dissabte 24 de febrer a les 17 h 
L’hora de la xocolata 

En època de Francesc de Papiol, la xocolata era la beguda per excel·lència 
del moment. El menjador de la casa es prepara per a compartir una visita 
sobre l’oci i els costums del 1800, en companyia d’un tast de xocolata 
calenta.  
Preu: 6 €/persona 
Col·labora: Xurreria Trifón 
Cal fer reserva prèvia 
 
� Diumenge 25 de febrer a les 11h.  
Visita familiar a Can Papiol  

Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per conèixer la història 
de la casa i dels seus habitants.  
Preu: 4 euros adult (infants gratuït) 
Adreçat a infants a partir de 6 anys, acompanyats d’un adult  
Cal reserva prèvia  

 
� Diumenge 4 de març   

Primer diumenge de mes  

Visita comentada gratuïta a les col·leccions a les 12h  
  

Cal fer reserva prèvia 
 

� Dissabte 24 de març a les 17 h 
L’hora de la xocolata 

En època de Francesc de Papiol, la xocolata era la beguda per excel·lència 
del moment. El menjador de la casa es prepara per a compartir una visita 
sobre l’oci i els costums del 1800, en companyia d’un tast de xocolata 
calenta.  
Preu: 6 €/persona 
Col·labora: Xurreria Trifón 
Cal fer reserva prèvia 
 

� Diumenge 25 de març a les 11h.  
Visita familiar a Can Papiol  

Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per conèixer la història 
de la casa i dels seus habitants.  
Preu: 4 euros adult (infants gratuït) 
Adreçat a infants a partir de 6 anys, acompanyats d’un adult  
Cal reserva prèvia  
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Abril-Juny 

 
� Diumenge 1 d’abril a les 12h.  
Primer diumenge de mes  

Visita comentada gratuïta a les 12h.  
Cal fer reserva prèvia 
Places limitades 
 
� Diumenge 22 d’abril a les 12h.  
Diumenges de vermut 

Visita a la casa museu que finalitza amb un vermut al jardí. 
Preu= 6 euros per persona 
Cal fer reserva prèvia  
Amb la col·laboració de Patates Piqué 
 
� Divendres 27 d’abril a les 18.30h.  
Itinerari “La Vilanova de Francesc de Papiol” 

Recorregut pels carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol (1750-
1817), i amb visita al Museu Romàntic Can Papiol.  
Preu= 6 euros 
Cal fer reserva prèvia 
Amb la col·laboració d’ARC Gestió Cultural 
  
� Dissabte 28 d’abril a les 11h.  
Visita temàtica familiar: “Hi havia una vegada...” 

El segle XIX és considerat el “segle dels contes”. Autors com Hans Christian 
Andersen (L’aneguet lleig), Carlo Collodi (Pinotxo), els germans Grimm (La 
caputxeta vermella, Hansel i Gretel, Blancaneus...) etc., continuen sent els 
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protagonistes indiscutibles de totes les cases d’avui en dia. El saló de ball ens 
ajudarà a crear l’ambient per recuperar aquestes històries pels més petits.  
Preu: 4 euros adult (infants gratuït) 
Adreçat a infants a partir de 4 anys 
Cal reserva prèvia 
 

� Diumenge 6 de maig  
Primer diumenge de mes  

Visita comentada gratuïta a les 12h.  
Cal fer reserva prèvia 
Places limitades 
 
� Diumenge 13 de maig a les 12h.  
Diumenges de vermut 

Visita a la casa museu que finalitza amb un vermut al jardí. 
Amb la col·laboració de Patates Piqué 
 
Preu= 6 euros per persona 
Cal fer reserva prèvia  
  
�  Dissabte 26 de maig a les 11h. 
Visita temàtica familiar: “Hi havia una vegada...” 

El segle XIX és considerat el “segle dels contes”. Autors com Hans Christian 
Andersen (L’aneguet lleig), Carlo Collodi (Pinotxo), els germans Grimm (La 
caputxeta vermella, Hansel i Gretel, Blancaneus...) etc., continuen sent els 
protagonistes indiscutibles de totes les cases d’avui en dia. El saló de ball ens 
ajudarà a crear l’ambient per recuperar aquestes històries pels més petits.  
Preu: 4 euros adult (infants gratuït) 
Adreçat a infants a partir de 4 anys 
Cal fer reserva prèvia 
 
� Divendres 18 de maig, Dia Internacional dels Museus 

El Dia Internacional dels Museus és un esdeveniment organitzat pel Comitè 
Internacional dels Museus (ICOM) des de 1977, amb l’objectiu de conscienciar 
els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat.  

� Visites comentades gratuïtes al matí: a les 11 h, 12 h, i 13 h. I a la 

tarda: a les 16 h i 17 h. 

Gratuït 
Cal fer reserva prèvia 

� Itinerari “La Vilanova de Francesc de Papiol”, a les 18.30 h 

Recorregut pels carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol 
(1750-1817), i amb visita al Museu Romàntic Can Papiol.  
Gratuït 
Cal fer reserva prèvia 
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� Dissabte 19 de maig, La Nit dels Museus 

Entrada lliure de 19 a 1h 
 
� Diumenge 20 de maig, visites comentades gratuïtes 

A  les 10h, a les 11h, a les 12h i a les 13h.  
 
� Diumenge 3 de juny a les 12 h 
Primer diumenge de mes  

Visita comentada gratuïta a les 12 h.  
Cal fer reserva prèvia 
Places limitades 
 
� Dissabte 9 de juny a les 21 h i a les 23 h 
Les percussions grans i petites: tecles i castanyoles 

Recital de ball, piano i castanyoles, interpretat per Belén Cabanes i Marina 
Rodriguez Brià 
Compra d’entrades al web: www.elprincipal.cat, dissabtes de 17h a 20h al Teatre 
Principal i 1h abans de l’espectacle al Museu. 
Organitza: Teatre Principal 
 
� Diumenge 17 de juny a les 12 h 
Diumenges de vermut 

Visita a la casa museu que finalitza amb un vermut al jardí. 
Preu= 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia  
Amb la col·laboració de Patates Piqué 
 
� Divendres 29 de juny a les 20 h  
Itinerari “La Vilanova de Francesc de Papiol” 

Recorregut pels carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol (1750-
1817), i amb visita al Museu Romàntic Can Papiol.  
Preu= 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia 
Amb la col·laboració d’ARC Gestió Cultural 
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� Dissabte 30 de juny a les 11 h 
Visita temàtica familiar: “Hi havia una vegada...” 

El segle XIX és considerat el “segle dels contes”. Autors com Hans Christian 
Andersen (L’aneguet lleig), Carlo Collodi (Pinotxo), els germans Grimm (La 
caputxeta vermella, Hansel i Gretel, Blancaneus...) etc., continuen sent els 
protagonistes indiscutibles de totes les cases d’avui en dia. El saló de ball ens 
ajudarà a crear l’ambient per recuperar aquestes històries pels més petits.  
Preu: 4 euros adult (infants gratuït) 
Adreçat a infants a partir de 4 anys 
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Juliol-Setembre 

  
� Diumenge 1 de juliol 
Primer diumenge de mes 

Visita comentada gratuïta a les 12 h  
Places limitades 
Cal fer reserva prèvia 
 

� Divendres 6 de juliol a les 22 h 
Visita nocturna a Can Papiol 

Has visitat mai Can Papiol de nit? Aquesta és la oportunitat per conèixer les 
diferents estances de la casa i acabar la visita amb una copa de cava al jardí.  
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia  
 
� Divendres 13 de juliol a les 20 h 
El jardí dels mites 

El jardí de Can Papiol ens acull per a conèixer costums i gustos que eren propis 
de la cultura clàssica dels nostres avantpassats grecs i romans, i com aquests 
van influir en la societat del segle XIX. Finalitza amb copa de cava. 
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia 
 
� Dissabte 14 de juliol a les 19.30 h 
“Hostes vingueren que de casa ens tragueren”. 

Visita teatralitzada ambientada en l’època de la Guerra del Francès. Benet 
Rubinat, nebot de Francesc de Papiol, i altres habitants de la casa mostren d’una 
manera divertida com era vida al segle XIX. 
Aquesta activitat és realitzada per ARC Gestió Cultural. 
 
� Divendres 20 de juliol a les 20 h  
“Blooming Duo” 

Concert d’arpa i marimba a càrrec d’ Esther Piñol i Ferran Carceller. 
Presentació del disc “Complicitats”. 
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Places limitades 
Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 893 03 82 o bé al correu 
museupapiol@vilanova.cat 
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• Activitats al voltant de la Festa Major 
 
� Dissabte 28 de juliol a les 18 h 
Taller familiar de Festa Major “Guarnim la casa!” 

Gratuït 
Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys, acompanyats d’un adult. 
Cal fer reserva prèvia al telèfon 938930382 o bé al correu 
museupapiol@vilanova.cat 
 
 

 
 

� Divendres 3 d’agost a les 20 h 
Itinerari “La Vilanova de Francesc de Papiol” 

Recorregut pels carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol (1750-
1817), i amb visita al Museu Romàntic Can Papiol.  
Gratuït 
Cal fer reserva prèvia 
Amb la col·laboració d’ARC Gestió Cultural 

 
� Dissabte 4 i diumenge 5 d’agost 
Celebració de la Festa Major amb entrada 2x1 al Museu.  
Dissabte d’11 a 14 h i de 18 a 20 h 
Diumenge de 10 a 14 h 
La darrera visita comença una hora abans de l’hora del tancament.  
Places limitades. 
 
� Dilluns 6 d’agost 
Presa de procuració dels pabordes 

A les 21 h. 
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� Diumenge 5 d’agost 
Primer diumenge de mes 

Visita comentada gratuïta a les 12 h  
Places limitades 
Cal fer reserva prèvia 
 

� Dissabte 11 d’agost a les 19.30 h 
“Hostes vingueren que de casa ens tragueren”. 

Visita teatralitzada ambientada en l’època de la Guerra del Francès. Benet 
Rubinat, nebot de Francesc de Papiol, i altres habitants de la casa mostren d’una 
manera divertida com era vida al segle XIX. 
Aquesta activitat és realitzada per ARC Gestió Cultural. 
 
Preu de l’activitat: 12 euros/persona  
Cal reserva prèvia  
 
� Divendres 17 d’agost a les 20 h 
El jardí dels mites 

El jardí de Can Papiol ens acull per a conèixer costums i gustos que eren propis 
de la cultura clàssica dels nostres avantpassats grecs i romans, i com aquests 
van influir en la societat del segle XIX. Finalitza amb copa de cava. 
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia 
 

� Dissabte 18 d’agost a les 22 h 
Visita nocturna a Can Papiol 

Has visitat mai Can Papiol de nit? Aquesta és la oportunitat per conèixer les 
diferents estances de la casa i acabar la visita amb una copa de cava al jardí.  
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia  
 
� Diumenge 2 de setembre  
Primer diumenge de mes 

Visita comentada gratuïta a les 12 h  
Places limitades 
Cal fer reserva prèvia 
 

� Dissabte 8 de setembre a les 22 h  
Visita nocturna a Can Papiol 

Has visitat mai Can Papiol de nit? Aquesta és la oportunitat per conèixer les 
diferents estances de la casa i acabar la visita amb una copa de cava al jardí.  
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia 
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� Divendres 14 de setembre a les 20 h 
El jardí dels mites 

El jardí de Can Papiol ens acull per a conèixer costums i gustos que eren propis 
de la cultura clàssica dels nostres avantpassats grecs i romans, i com aquests 
van influir en la societat del segle XIX. Finalitza amb copa de cava. 
Preu de l’activitat: 6 euros/persona 
Cal fer reserva prèvia 
 

� Dissabte 22 de setembre a les 19.30 h 
 “Hostes vingueren que de casa ens tragueren”. 

Visita teatralitzada ambientada en l’època de la Guerra del Francès. Benet 
Rubinat, nebot de Francesc de Papiol, i altres habitants de la casa mostren d’una 
manera divertida com era vida al segle XIX. 
Aquesta activitat és realitzada per ARC Gestió Cultural. 
 

 
 

Octubre-Desembre 
 

• Jornades Europees del Patrimoni 12, 13 i 14 

d’octubre 
 

 
� Divendres 12 d’octubre a les 11 h 

Itinerari “La Vilanova de Francesc de Papiol” 

Recorregut pels carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol 
(1750-1817), i amb visita al Museu Romàntic Can Papiol.  
Gratuït 
Cal fer reserva prèvia  
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� Dissabte 13 d’octubre a les 12 h 
Visita temàtica “El jardí dels mites” 

Visita temàtica al voltant del gust per la mitologia i el classicisme al segle 
XIX, a través de la col·lecció de Can Papiol. 
Gratuït 
Cal fer reserva prèvia  

 
 

� 7 d’octubre a les 12h. 
Primer diumenge de mes 

Visita comentada gratuïta a les 12 h 

Cal fer reserva prèvia 
 

 

� Diumenge 28 d’octubre a les 11h.  
Visita familiar a Can Papiol  
Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per a conèixer la història de la 
casa i dels seus habitants. En acabar es realitzarà un taller vinculat a la visita. 
Preu: 4 €/adult (infants gratuït) 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.  
Cal fer reserva prèvia  
   

 

• FIRA DE NOVEMBRE 
 

Entrada 2x1 amb motiu de la Fira de Novembre 

Diumenge 11 de novembre de 10 a 14 h i de 17 a 19 h 
 
 

 
� 4 de novembre a les 12 h 
Primer diumenge de mes 

Visita comentada gratuïta a les 12 h 

Cal fer reserva prèvia 
 

� Dissabte 17 de novembre a les 18 h 
“L’hora de la xocolata” 

En època de Francesc de Papiol, la xocolata era la beguda per excel·lència del 
moment. El menjador de la casa es prepara per a rebre-us i compartir aquest 
moment tot conversant.  
Col·labora: Xurreria Trifón. 
Preu: 6 €/persona 
Cal fer reserva prèvia 
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� Dissabte 24 de novembre a les 17 h 
El paper de la dona al segle XIX 

És prou conegut el paper de l’home dins la societat del 1800. Però quins eren els 
rols de les dones en aquest un entorn eminentment masculí? Amb motiu dels 
actes del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, 
Can Papiol proposa una visita al museu amb una perspectiva que ens aproparà a 
les dones del segle XIX i els seus espais: feines, funcions, entreteniment, etc.  

Gratuït 
Cal fer reserva prèvia 

 

� Diumenge 25 de novembre a les 11 h 
Visita familiar a Can Papiol  
Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per a conèixer la història de la 
casa i dels seus habitants. En acabar es realitzarà un taller vinculat a la visita. 
Preu: 4 €/infant (Acompanyant gratuït) 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys  
Cal fer reserva prèvia  
 
� Diumenge 2 de desembre a les 12 h 
Primer diumenge de mes 

Visita comentada gratuïta a les 12 h 

Cal fer reserva prèvia 
 

� Diumenge 9 de desembre a les 11 h 
Visita familiar a Can Papiol  
Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per a conèixer la 

història de la casa i dels seus habitants. En acabar, es realitzarà un 

taller vinculat a la visita. 

Preu: 4 €/infant (Acompanyant gratuït) 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys  
Cal fer reserva prèvia  
 

� Dissabte 15 de desembre a les 18 h 
“L’hora de la xocolata” 

En època de Francesc de Papiol, la xocolata era la beguda per excel·lència del 
moment. El menjador de la casa es prepara per a rebre-us i compartir aquest 
moment tot conversant.  
Col·labora: Xurreria Trifón. 
Preu: 6 €/persona 
Cal fer reserva prèvia 
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� Dissabte 29 de desembre a les 11h.  
Taller infantil de Nadal: “L’alcova secreta” 

Edat= de 7 a 12 anys  
Preu = 2 €/infant 
Cal fer reserva prèvia 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
� Diumenge 16 de desembre  
Marató de Museus 
Itinerari pels 6 museus de la ciutat per a col·laborar amb La Marató de TV3, 
enguany destinada a la lluita contra el càncer.  
 
Inici: a les 9 h a l’Espai Far 
Preu: 10 € adults / 5 € infants 
Organitza: ARC Gestió Cultural  i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
Cal fer reserva prèvia al telèfon 639 868 491 o bé al correu 
info@arccultural.cat. 
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La Torre Blava 

Resum actuacions 2018 
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4.1 Valoració 2018 Torre Blava-Espai Guinovart 

4.2 Dades de visitants a la Torre Blava 

4.3 Activitats i difusió 
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4.1. Valoració 2018 Torre Blava-Espai Guinovart 
 

La Torre Blava-Espai Guinovart ha acollit aquest 2018 1.997 visitants, una 

lleugera davallada respecte als 2.079 del 2017. Enguany l’horari d’obertura ha 

continuat amb la proposta iniciada el 2015 –els diumenges d’estiu de 18h a 21h. 

Amb motiu de les vacances de Setmana Santa, es va fer una obertura especial 

durant el divendres 30 i dissabte 31 de març, i diumenge 1 d’abril  d’11 a 14 h. 

 

S’ha continuat amb el taller familiar “Els grumets de la Torre Blava” per a la 

descoberta d’històries i llegendes, alhora que aprendre a fer nusos mariners. 

També es va proposar la visita “Cava a la blava”, per descobrir aquesta antiga 

torre de defensa finalitzant amb una copa de cava al terrat.  

 

S’han iniciat itineraris per la façana marítim que inclouen diferents enclaus 

patrimonials com la Torre Blava, l’espai far i el jaciment arqueològic de Darró.  

  

Una valoració molt positiva mereixen les jornades de portes obertes realitzades 

amb motiu de la Fira de Novembre, les Jornades Europees del Patrimoni, el dia 

Internacional dels Museus, i la celebració de la Festa Major de Vilanova i la 

Geltrú, que han suposat que la Torre Blava.  

 

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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4.2  Dades dels visitants a la Torre Blava 
 

Al llarg del 2018, la Torre Blava ha comptat amb 1.997 visitants.  

 

D’aquests, un total de 1.004 persones han visitat l’espai en la seva temporada 

d’obertura d’estiu (del 17 de juny al 16 de setembre, els diumenges de 18 a 21 h, i 

durant els mesos de juliol i agost, dissabtes i diumenges de 18 a 21 h).  

 

Pel que fa als grups escolars i grups particulars, han estat enguany 22 grups i 

513 visitants.  
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4.3 Activitats i difusió 
 

Amb motiu de les vacances de Setmana Santa, la Torre 

Blava obre divendres 30 i dissabte 31 de març, i diumenge 1 

d’abril. 

 

Horari: d’11 a 14 h 

 

 

 

 

Del 17 de juny i fins al 16 de setembre   

 

Horari:  

Juny i setembre: diumenges de 18 a 21 h  

Juliol i agost: dissabtes i diumenges de 18 a 21 h 

 

 

� Dissabte 16 de juny a les 19h.  
Taller familiar: Els grumets de la Torre Blava 

Josep Guinovart va convertir l’antiga torre de defensa de Ribes Roges en una 

obra d’art dedicada al mar. Descobrirem històries i llegendes, ens 

sorprendrem amb jocs de miralls i aprendrem a fer nusos mariners!  

Activitat adreçada a infants de 3 a 8 anys 

 Preu de l’activitat: 2 €/adult (infants gratuït) 

 Cal fer reserva prèvia 

 

� Divendres 22 de juny a les 20 h  
Cava a la blava 

Visita comentada a la Torre Blava, antiga torre de defensa carlina on l’artista 

Josep Guinovart va realitzar una intervenció al voltant d’històries i llegendes 

del mar. La visita finalitza amb una copa de cava al terrat.  

Preu: 6 euros/persona.  

Cal fer reserva prèvia.  

 

Durant tot el mes de juliol, dissabte i diumenge obert de 18 a 21 h  

 

� Diumenge 1 de juliol 

Primer diumenge de mes 

Entrada gratuïta de 18 a 21 h   

Places limitades 
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� Dijous 12 de juliol a les 19 h 
Taller familiar: “Els grumets de la Torre Blava” 

Josep Guinovart va convertir l’antiga torre de defensa de Ribes Roges en una 

obra d’art dedicada al mar. Descobrirem històries i llegendes, ens sorprendrem 

amb jocs de miralls i aprendrem a fer nusos mariners!  

Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys, acompanyats d’un adult. 

Preu de l’activitat: 2 euros/adult (infants gratuït) 

Cal fer reserva prèvia 

 

 

� Divendres 20 de juliol a les 20 h 
Cava a la blava 

Visita comentada a la Torre Blava, antiga torre de defensa carlina on l’artista 

Josep Guinovart va realitzar una intervenció al voltant d’històries i llegendes del 

mar. La visita finalitza amb una copa de cava al terrat.  

Preu: 6 euros/persona.  

Cal fer reserva prèvia  

 

Durant tot el mes de juliol, dissabte i diumenge obert de 18 a 21 h  

 

� Portes obertes per Festa Major 

Dissabte 4 i diumenge 5 d’agost, de 18 a 21h   

 

� Divendres 10 d’agost a les 19 h 
Activitat familiar: “Els grumets de la Torre Blava” 

Josep Guinovart va convertir l’antiga torre de defensa de Ribes Roges en una 

obra d’art dedicada al mar. Descobrirem històries i llegendes, ens sorprendrem 

amb jocs de miralls i aprendrem a fer nusos mariners!  

Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys, acompanyats d’un adult. 

Preu de l’activitat: 2 euros/adult (infants gratuït) 

Cal fer reserva prèvia 

 

� Dijous 30 d’agost a les 20 h 
Cava a la blava 

Visita comentada a la Torre Blava, antiga torre de defensa carlina on l’artista 

Josep Guinovart va realitzar una intervenció al voltant d’històries i llegendes del 

mar. La visita finalitza amb una copa de cava al terrat.  

Preu: 6 euros/persona.  

Cal fer reserva prèvia  

 

De l’1 al 16 de setembre, oberta els diumenges de 18 a 21h  
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� Dissabte 29 de setembre a les 18. 30 h 

Cava a la blava 

Visita comentada a la Torre Blava, antiga torre de defensa carlina on l’artista 

Josep Guinovart va realitzar una intervenció al voltant d’històries i llegendes del 

mar. La visita finalitza amb una copa de cava al terrat.  

Preu: 6 euros/persona.  

Cal fer reserva prèvia  

 

 
 

• Jornades Europees del Patrimoni 12, 13 i 14 

d’octubre 
 

Diumenge 14 d’octubre d’ 11 a 14h.  

Gratuït 

Places limitades 

 

 

 

 

 

• FIRA DE NOVEMBRE 
Jornada de portes obertes per la Fira de Novembre 
Diumenge 11 de novembre d’11 a 14h 
Places limitades 
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Biblioteca Víctor Balaguer 

Resum actuacions 2018 
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1. Valoració 
 

2. Serveis i usuaris 
 

2.1. Consultes presencials 
2.2. Consultes remotes 
2.3. Reprografia 

 
3. Activitats 

 
3.1. Relacions exteriors 

 
4. Exposicions 

 
5. Fons 

 
5.1. Catalogació 
5.2. Adquisicions i donacions 

 
6. Preservació 

 
6.1. Digitalització 
6.2. Restauració i enquadernació 

 
7. Formació, pràctiques i altres col·laboracions 

 
7.1. Formació 
7.2. Pràctiques 
7.3. Altres col·laboracions 

 
8. Aula Joaquim Molas 

 
8.1. Activitats 
8.2. Exposicions 
8.3. Publicacions 
8.4. Valoració 
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1. Valoració 
 
Aquest any 2018 s’ha avançat considerablement en la catalogació dels llibres de la sala de 
lectura i es preveu que la catalogació d’aquest llibres es pugui finalitzar l’any 2019. A més 
s’ha continuat amb les exposicions mensuals de fons de la biblioteca sota el nom genèric de 
“vitrina”. 
 
Pel que fa al llegat Molas actualment ja es troba en el 95% de la seva catalogació, resta 
pendent el seu arxiu personal. 
 
També destacar que aquest any 2018 s’ha digitalitzat una bona part de l’epistolari de Víctor 
Balaguer, el que suposen unes 20.000 imatges que s’han incorporat a la Memòria Digital 
de Catalunya. 
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2. Serveis i usuaris 
 

2.1 Consultes presencials 

 
Nombre total d’usuaris 534 
 
2.2 Consultes remotes 

 
Nombre total de consultes (catàleg en línia)  2346 
 
Nombre total de consultes (correu-e i telèfon)   842 
 
Nombre total de consultes (Memòria Digital de Catalunya): 
 

Sessions    5453 
Usuaris     3484 
Pàgines consultades           31295 

 
2.3 Reprografia 

 
Nombre d’imatges reproduïdes  1776 
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3. Activitats 
 

• 1 de març: Josep Cruanyes, conferència «La censura en la història» 
 

• 22 d’abril: Sant Jordi, taller «Dedicatòria a un desconegut» a càrrec de Dani Esteve 
L’objectiu del taller era escriure una dedicatòria en un llibre que posteriorment 
iniciaria el bookcrossing de la Biblioteca. 
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• 5 de maig: Visita comentada de la Societat Catalana de Musicologia (Institut 
d’Estudis Catalans), amb mostra de documents. 

 
• 25 de maig: Visita comentada dels alumnes de la Universitat de l'Experiència 

(Universitat de Barcelona) 
 

• 29 de maig: Visita comentada de l’Associació de Professors de Secundària. 
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• 1 de juny: VI Conferència de l’Aula Joaquim Molas, «Llegir, on som?» 
 

• 27 d’octubre: Acte de donació de les cartes d’Eduard Toldrà a Manuel Clausells 
 
 

 
 
3.1 Relacions exteriors 

 
• Col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya en la producció de l’e-book dedicat a 

Frederic Mistral, coordinat pels professors Antoni Rossell (Universitat Autònoma 
de Barcelona) i Helène Rufat (Universitat Pompeu Fabra). La presentació va tenir 
lloc a la Biblioteca de Catalunya el 27 de setembre. 

 
• Col·laboració amb la Universitat de Barcelona: «Curs d’Expert en Literatura 

Catalana». La Biblioteca Víctor Balaguer va acollir quatre sessions, dues dins l’any 
2018 (20 d’octubre i 24 de novembre) i dues al 2019 (26 de gener i 9 de febrer). 
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• Col·laboració amb Espais Escrits: Sessió de formació per a professors de literatura 

catalana a secundària celebrada l’1 de desembre. 
 

 
 

 
 
 

• Col·laboració amb l’IES Manuel de Cabanyes: un grup d’alumnes, amb la professora 
Teresa Guiluz, van fer una activitat de literatura i van consultar alguns llibres de la 
Biblioteca. 
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4. Exposicions 
 

• L’exposició mensual «La Vitrina» mostra llibres i documents de temàtica diferent 
amb l’objectiu de fer més visibles els fons de la Biblioteca. Aquest darrer any «La 
Vitrina» ha exposat: 

 
• «Un altre Nadal (II)», llibres i revistes sobre el costumari nadalenc 
• «Plou! Doncs entra!», llibres i revistes de meteorologia 
• «Toquem ferro», llibres sobre superstició 
• «Entre la seda i el gel», diccionaris de la llengua catalana 
• «Llibres dedicats», llibres amb dedicatòries 
• «Llegir», documents sobre l’àmbit de la lectura 
• «Llibres d’estiu», novel·les, la trama de les quals passa a l’estiu 
• «Mens sana...», llibres i revistes sobre gimnàstica i educació 
• «Toldrà i Clausells, manuscrits i fotografies sobre l’amistat entre Eduard 

Toldrà i Manuel Clausells 
• «Un altre Nadal (III), obres de Charles Dickens ambientades en el temps de 

Nadal 
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5. Fons 
 

5.1 Catalogació 

 

• S’han catalogat 6007 registres nous al catàleg local de la Biblioteca. D’entre 
aquests, 5827 s’han incorporat a la base de dades nacional (CCUC). Aquests 
registres corresponen a la catalogació sistemàtica dels llibres de la Sala de 
lectura, dels llibres del Fons Joaquim Molas (que en total sumen més de 
17526 registres) i altra documentació present a la Biblioteca i pendent de 
catalogar, que es va incorporant. 

 
• L’Epistolari de Víctor Balaguer ha tancat la incorporació de les cartes de 

l’any 1894, consultable des de la pàgina web de la Biblioteca Museu 
Balaguer. 

 
• La catalogació dels llibres del Fons Joaquim Molas ha estat possible gràcies 

a una subvenció de la Diputació de Barcelona. L’1 de febrer es va anar a 
recollir una part dels llibres d’aquest fons que encara estava pendent de 
venir a la Biblioteca. 

 
• En referència a l’arxiu de Joaquim Molas, s’ha continuat l’ordenació de la 

documentació personal i del seu epistolari, amb la col·laboració de 
l’estudiant Clara Soler. El professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona Jordi Cerdà ha finalitzat la primera classificació de l’arxiu. 

 
• S’ha fet una primera valoració sobre la necessitat de canviar el programa de 

gestió del catàleg. S’ha estudiat la migració dels registres bibliogràfics des 
del programa actual (Inmagic DB/TextWorks) a un de nou (Koha). 

 

5.2 Adquisicions i donacions 

 
• Donatiu Josep Cruanyes: El dia 1 de març Josep Cruanyes feia efectiva la 

donació, proposada i acceptada el maig de 2016, que, per raons diverses, no 
s’havia pogut lliurar. Consta de les litografies que el PSUC va encarregar a 
destacats artistes catalans amb la voluntat d’aconseguir fons per a la 
catalogació del seu arxiu. 
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• Donatiu Alexandre Coroleu: consisteix en  cartes i poemes de Josep Coroleu 
a la seva esposa Rosa Borràs. El donatiu es va acceptar el dia 25 de 
setembre. 

 
• Donatiu Daniel Giralt Miracle: el 25 de setembre s’acceptà la donació de 

19 llibres, 30 cartells i 54 plaquetes dissenyades pel seu pare. L’acte 
oficial de lliurement es farà l’any 2019. 

 
• Donatiu Família Novell: el dia 27 d’octubre, es va fer efectiva la donació de 

les cartes enviades per Eduard Toldrà a Manuel Clausells. 
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6. Preservació 
 

6.1 Digitalització 

 
• S’han digitalitzat un total de 2275 noves imatges de l’Epistolari de Víctor 

Balaguer corresponents a l’any 1869 i que es poden consultar des de la 
pàgina web. 

 
• Al maig, en col·laboració amb l’Arxiu Històric Comarcal del Garraf s’han 

digitalitzat els exemplars del Diari de Vilanova corresponents als anys 
1924-1936 amb un total de 15993 imatges. 

 
• Digitalització dels volums de l’Epistolari de Víctor Balaguer (1842 – 1900) 

mitjançant una subvenció del Ministeri de Cultura per valor de 5.000€. 
Representa unes 20.000 imatges. Aquesta digitalització ha estat inclosa al 
portal Memòria Digital de Catalunya (MDC). 

 
• Al juny, de la part no enquadernada del mateix epistolari, un estudiant ha 

digitalitzat 1879 imatges, corresponents a cartes de l’any 1869. 
 

• A l’octubre, una altra estudiant ha digitalitzat 547 imatges, corresponents a 
l’epistolari d’Enric C. Ricart. 

 
• D’acord amb el conveni de col·laboració entre el Museu de la Música i 

l’OAPVB, del juliol de 2017, el dia 18 de gener es van lliurar dos 
enregistraments sonors del  ballet de Joan Guinjoan Los cinco continentes, 
que formen part del fons Joan Magrinyà. La còpia digitalitzada i catalogada 
fou retornada a la Biblioteca Balaguer el dia 9 de setembre. 

 

6.2 Restauració i enquadernació 

 
• De forma sistemàtica, i sempre amb recursos propis, es van 

confeccionant elements de preservació (carpetes, fundes, etc.) que 
permeten una millor conservació i emmagatzematge dels documents. 

 
• S’han restaurat 5 manuscrits originals, del Fons Joaquim Molas, 

d’autors del segle XX. La intervenció ha consistit en la neteja dels 
manuscrits i la confecció de capses per a la seva conservació. 

 
• S’han fet carpetes per a la conservació definitiva de les publicacions 

periòdiques de format petit i mitja del Fons Joaquim Molas. Per a les de 
format gros s’han comprat caixes de preservació. 
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7. Formació, pràctiques i altres col·laboracions 
 
 

7.1 Formació  

• 19 d’octubre: els bibliotecaris assisteixen a la jornada tècnica de 
catalogadors del CCUC «Projectes i serveis bibliotecaris cooperatius», 
celebrada a l’Ateneu Barcelonès. 

 
• 12 de desembre: els bibliotecaris assisteixen al curs de formació «Pautes de 

catalogació en RDA per a recursos continus», organitzat pel CCUC. 
7.2 Pràctiques 

• L’alumne Ángel García Cuesta, estudiant de l’IES Manuel de Cabanyes, va 
fer pràctiques de l’assignatura estada a l’empresa entre els dies 25 de juny i 
7 de juliol. Va fer tasques de digitalització de l’Epistolari de Víctor Balaguer i 
d’ordenació de la col·lecció de menús. 

 
• L’alumna de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, Clara Soler 

Manyé, el setembre, va iniciar les pràctiques a la Biblioteca. La seva tasca 
principal ha estat l’ordenació alfabètica de la correspondència rebuda pel 
professor Joaquim Molas. Aquesta alumna havia col·laborat ja amb la 
Biblioteca, com a voluntària i de forma intermitent, des del mes de març. 

 
• L’alumna del curs «Activitats de gestió administrativa» de l’IMET de 

Vilanova i la Geltrú, Anna Martínez, ha fet les pràctiques entre l’1 i el 19 
d’octubre. Ha continuat l’ordenació de la col·lecció de menús i ha digitalitzat 
una part de l’epistolari d’Enric C. Ricart. 

 
7.3 Altres col·laboracions  

 
• Col·laboració dels membres de l’Associació Licexballet en la identificació i 

inventari dels documents audiovisuals del fons del ballarí Joan Magrinyà. 
 
8. Aula Joaquim Molas 

 
• 1 de juny: VI Conferència «Llegir, on som?». Fou inaugurada per Lluís Puig Gordi, 

conseller de cultura a l’exili. 
 

• L’OAPLVB ha signat un conveni de col·laboració amb L’Avenç SL per a la publicació 
conjunta de la transcripció de la taula rodona «Debat sobre [la] cultura catalana» 
que l’estiu de 1967 va tenir lloc a la casa de Baltasar Porcel, amb la participació de 
Joaquim Molas, Joan Fuster, Joan Ferrater i Josep Ma. Castellet. La transcripció i 
l’edició ha estat realitzada pel professor Jordi Cerdà. Aquesta publicació es preveu 
per al 2019. 


