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1.1. Introducció 

Aquest document és un recull de la memòria econòmica i la memòria 
d’activitats realitzades per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
durant l’any 2019. 

Sens dubte aquest any 2019 ha estat marcat per fet que el 22 d’octubre el govern 
de la Generalitat va acordar declarar Museu d’Interès nacional la Biblioteca 
Museu Victor Balaguer. 

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, preveu que el Govern pugui 
declarar museus d’interès nacional els museus que, per la importància i el valor 
del conjunt de béns culturals que apleguen, per les característiques generals o 
específiques de llurs col·leccions o perquè l’interès de llur patrimoni museístic 
depassa el seu marc, i tinguin una significació especial per al patrimoni cultural 
de Catalunya. 

La Junta de patrons de l’organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer va 
fonamentar la seva proposta per sol·licitar la declaració de Biblioteca Museu 
Victor Balaguer com a Museu d’interès Nacional en el seu gran valor 
patrimonial tant pel que fa a l’edifici com a les col·leccions que conté. La 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer és un dels epicentres de l’art català de finals 
del S. XIX i del S. XX; té un important fons del Museu del Prado  de Madrid, 
escultura en petit i gran format, arqueologia, arts decoratives i industrials, 
col·leccions etnogràfiques de les Filipines, la xina i el Japó, art precolombí i 
d’Egipte, i un fons bibliogràfic vast, català i forà. Es tracta de col·leccions 
artístiques úniques, de gran prestigi pel valor del conjunt, dins i fora de les 
nostres fronteres.    

Pel que fa a les exposicions aquest 2019 cal destacar el gran èxit de l’exposició 
“La presència del Prado, episodis d’una història” que es va inaugurar a finals de 
l’any 2018 i ha estat exposada fins a la tardor del 2019, amb gran repercussió a 
la premsa local i nacional i amb un gran èxit de visitants. 

Comentar també que el Museu ha participat en el centenari de la mort de 
Venanci Vallmitjana i en el centenari de la mort de Modest Urgell. 

A nivell de magatzems del Museu destacar que el mes de desembre es va iniciar 
la primera fase del programa REORG. En el Museu Victor Balaguer es realitza la 
prova pilot d’aquest programa, que permetrà una reorganització dels 
magatzems del Museu.  

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. 
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Pel que fa a l’Aula Molas, aquest any ha treballat en la publicació del llibre 
“Debat sobre la cultura catalana”, aquest llibre reprodueix el debat que es va 
produir l’any 1967, entre: Josep M. Castellet, Josep Ferrater Mora, Joan Fuster, 
Joaquim Molas i Baltasar Porcel. El llibre ha estat editat per l’Avenç, essent el 
núm. 100 de la col·lecció “els llibres de l’Avenç”. 

A nivell de RRHH, cal destacar la jubilació de la Directora de la Biblioteca, Sra. 
Montserrat Comas que ha estat dirigint la biblioteca Victor Balaguer des de l’any 
1987. Aquesta plaça que era de la Generalitat de Catalunya ha passat a ser una 
plaça de l’Organisme Autònom. 

En aquest sentit s’ha convocat un procés de selecció, i a partir del mes de gener 
de 2020 s’incorporarà la Sra. Laia Manuel com a responsable de l’àrea de la 
biblioteca, documentació i recerca de las Biblioteca Victor Balaguer.    

A nivell econòmic el pressupost ha estat bàsicament continuista, les aportacions 
municipals i de la Diputació han estat les mateixes que l’any anterior, i 
l’aportació de la Generalitat ha estat  superior ja que la Generalitat ha recuperat 
la plaça de la direcció de la Biblioteca i ha realitzat una aportació econòmica 
superior. 

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: 

• A la realització del catàleg lligat a l’exposició “La presència del Prado, 
episodis d’una història” . 
 

• A la continuació de la catalogació dels Fons Molas. 
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1.2. Govern i administració 

Patronat 

Presidenta: 

Neus Lloveras i Massana (Alcaldessa) 
 
Vicepresident: 

Jordi Medina Alsina (Regidor de Patrimoni) 
 
Vocals: 

Elsa Ibar Torras (Representant de la Generalitat de Catalunya) 
Oriol Lladó i Esteller (Representant de la Diputació de Barcelona) 
Albert Soler Llopart 
Bernat Deltell Milà 
Judith Barbacil Mestres 
Xavier López Soler 
Pere Marsé Ferrer (Representant dels Amics del Museu) 
 
Secretària 

Pilar Traver Marqués 
 
Interventor 

César Rodríguez Solà 
 
Amb els resultats de les eleccions municipals celebrades el mes de maig, el Ple 
de 29 de juliol i d’acord amb els estatuts de la institució va nomenar els 
membres de la Junta de Patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni 
Biblioteca Museu Victor Balaguer amb els càrrecs que es relacionen tot seguit:  
 
Presidenta: 

Olga Arnau Sanabra (Alcaldessa) 
 
Vicepresident: 

Jordi Medina Alsina (Regidor de Patrimoni) 
 
Vocals: 

Elsa Ibar Torras (Representant de la Generalitat de Catalunya) 
Joan Carles Garcia Cañizares (Representant de la Diputació de Barcelona) 
Albert Soler Llopart 
Bernat Deltell Milà 
Judith Barbacil Mestres 
Xavier López Soler 
Marijó Riba Huguet (Representant dels Amics del Museu) 
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Secretària 

Pilar Traver Marqués 
 
Interventor 

César Rodríguez Solà 
 

CELEBRACIÓ DE REUNIONS DE JUNTA DURANT L’ANY 2019 

• 22  de gener de 2019 
• 19 de març de 2019 
• 21 de maig de 2019 
• 17 de setembre de 2019 
• 12 de novembre de 2019 

 
PRINCIPALS ACORDS 
 

• Aprovació de la formalització de la sol·licitud per a l’inici del tràmits de la 
declaració de la Biblioteca Museu Victor Balaguer com a Museu d’Interès 
Nacional. 

• Actualització del Pla de Patrimoni de la ciutat 
• Aprovació de la realització del catàleg del dipòsit d’obres del Museu 

Nacional del Prado en col·laboració amb el servei de dipòsits del Museu 
Nacional del Prado. 

• Aprovació de les bases per a la convocatòria de la plaça de Responsable 
de l’Àrea de la Biblioteca Víctor Balaguer. 
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1.3. Infraestructures i manteniment 

Les intervencions en manteniment i conservació dels equipaments adscrits a 
l’Organisme Autònom les diferenciem en dos àmbits d’actuació: el seguiment 
preventiu i la planificació de millores. 
 
En la prevenció, hi ha activitats comunes que formen part de la programació 
anual del manteniment dels diferents equipaments com ara el manteniment del 
sistema de canalització d’aigua dels diferents edificis, manteniment i neteja dels 
terrats o la substitució de llums, etc. 

Aquest informe no pretén ser una descripció exhaustiva de totes les operacions 
de manteniment realitzades, sinó només destacar aquelles que considerem més 
importants.  

Edifici Biblioteca Museu Victor Balaguer 

A l’edifici del Museu Balaguer, les actuacions més destacables han estat, a 
principis d’any, la finalització de la pintura i acabats de les parets de la sala 
d’Informalistes després de les obres de substitució de la coberta i la substitució 
dels detectors de fum que, per acumulació de pols, presentaven un mal 
funcionament. En aquesta mateixa sala, a finals d’any, es requereix la seva 
preparació per encabir-hi, durant les obres de  la coberta de la Sala Foment, les 
obres del Cafè Foment i Llegat 56. 

Al jardí, es col·loca una tanca vegetal a la part posterior i es netegen amb aigua a 
pressió diversos elements de pedra que estaven ennegrits. 

Comentar també que el projecte de climatització del Museu Víctor Balaguer ha 
obtingut finançament en el marc de l’eix 4 dels Fons FEDER 2014-2020 
“Projecte d’eficiència energètica del Garraf”. Aquest projecte es va incloure en la 
sol·licitud realitzada per el Consell Comarcal del Garraf, que ha estat aprovada. 
Les obres han de realitzar-se durant l’any 2021. 

Edifici Casa Marqués de Castrofuerte 

A l’edifici Marqués de Castrofuerte, durant aquest any, s’han realitzat una sèrie 
de modificacions en la ubicació d’alguns despatxos que fa necessari el pintat 
dels espais i la reubicació del mobiliari. En total, es sanejarà i pintarà un total de 
3 despatxos al primer pis i dos al segons pis. 

També es modifica l’ús donat al primer àmbit del magatzem del segon pis per 
convertir-lo en una sala de reunions.  
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Edifici Museu Romàntic Can Papiol 

Al Museu Romàntic Can Papiol,  s’ha realitzat la reparació parcial del portaló del 
jardí que dona al carrer Joaquim Mir, que es trobava en molt mal estat degut a 
les humitats i a l’entrada i sortida de vehicles. 

S’han substituït unes rajoles catalanes que es trobaven malmeses a la galeria de 
la planta noble i s’ha actuat en una fuita dels lavabos que ha requerit la 
reparació i la recol·locació de les rajoles retirades. 

Durant l’any 2019 el Museu Can Papiol ha acollit un rodatge important, que ha 
suposat una sèrie d’adequacions de l’espai i, en acabar el rodatge, s’ha realitzat 
una neteja especial del paviment i de les peces de pedra del jardí amb una 
màquina d’aigua a pressió. 

En referència a l’edifici, cal remarcar que pateix una sèrie de problemes de 
filtracions per causes estructurals. Aquestes filtracions, estan generant diverses 
problemàtiques, la més evident de les quals són els desperfectes en les grisalles 
de la sala de ball. A petició de l’OAP,  els serveis tècnics municipals van redactar 
un informe sobre aquesta problemàtica, que es va fer arribar a la Diputació i 
estem pendent de rebre resposta sobre l’actuació a realitzar.    

Torre Blava i Masia Nova  

L’activitat essencial duta a terme pel servei de manteniment a la Torre Blava 
durant el 2019 ha estat la de mantenir l’espai el més acurat possible per a la 
rebuda de visitants. Això comporta la substitució de lluminàries defectuoses, 
comprovar temporitzadors d’enllumenat exterior, supervisar les neteges, re-
col·locar elements malmesos (cordatge i ancoratges) i atendre els diferents 
tècnics encarregats de les revisions periòdiques que s’hi duen a terme: plagues, 
extintors i alarmes. 

Pel què fa a la Masia Nova, es decideix ampliar la protecció de la casa amb la 
instal·lació, a la part posterior, d’una barrera de seguretat (Tressat) que 
permetrà que les possibles intrusions es detectin abans no s’hagi accedit dins 
l’edifici.  

L’esclafit que a meitats d’agost va provocar importants destrosses en l’arbrat i 
edificacions de la ciutat, va afectar també alguns dels arbres fruiters que es 
troben a la zona de conreu, així com l’estructura del tancament metàl·lic 
perimetral. Si bé el tancament es va poder recol·locar amb personal de l’OAP, la 
neteja i posterior retirada dels residus vegetals va córrer a càrrec de l’empresa 
Tegar. Pruneres, tarongers i un perer van patir severs trencaments de branques i 
tronc. Afortunadament, l’edifici no va patir cap desperfecte. 
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Altres actuacions de manteniment ordinari d’infraestructures i 

instal·lacions: 

El manteniment i revisió de les instal·lacions i petites reparacions comprèn les 
tasques necessàries per a garantir el bon funcionament dels sistemes de 
seguretat, climatització, control de plagues, ascensors i línies de vida. Per a 
realitzar aquestes tasques, cal subcontractar a tercers una part dels treballs 
específics de manteniment i reparació de les infraestructures.   

Tressat: Manteniment, instal·lació i revisió dels equips de seguretat dels 
equipaments (detectors, avisos, càmeres de vídeo vigilància, gravadores). 
Pimexa: Revisió dels extintors a tots els edificis i de les BIE’s (només a Papiol) 
RA Frigoristes: Revisions trimestrals i reparacions de la climatització. 
Ambient Servei: Control de plagues. Revisions trimestrals. 
Kone: Revisió mensual d’aparells elevadors i muntacàrregues. 
Accés Vertical: revisió línies de vida teulades Balaguer, Castrofuerte i Papiol. 
Torrente: Manteniment anual dels parallamps Papiol i Balaguer. 
Selsa: Neteja d’edificis. Neteja mensual de vidres. 
Tegar: Treballs de jardineria. 
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1.4. Gerència i administració 
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PRESSUPOST 2019 

Ingressos 
 
La previsió inicial d’ingressos era de 689.803 €. Aquesta previsió inicial 
responia a una previsió d’ingressos per taxes i preus públics de 32.512,00 € i 
una aportació per transferències corrents de 657.291 €,  segons 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: 87.846,50 €. 
- Subvenció per Activitats i funcionament ordinari del Museu 

Balaguer, per import de 3.605 €. 
- Subvenció en la línia d’Implementació de programes estratègics i 

projectes específics, que ha permès la producció del catàleg de 
l’exposició “La presència del Prado. Episodis d’una història”, per 
import de 10.500 €  

- Major aportació econòmica a través del MNAC de 28.355.50 € 
- Subvenció per a la Realització d’obres de restauració i 

conservació d’immobles de notable valor cultural, 45.386 €. 
 

• Diputació de Barcelona: 11.100,00 €. 
- Subvenció en la línia de Catalogació de fons bibliogràfics, que ha 

permès avançar en la catalogació del Fons Molas, per un import de 
10.000 €. 

- Major subvenció per ajudar al Funcionament i activitats 

ordinàries del Museu, per import de 1.100 €. En el pressupost 
inicial s’havia fet una previsió per aquest concepte de 6.000 € 

 
Les previsions definitives pel que fa als ingressos han estat de 880.395,46 €. En 
aquesta previsió cal tenir en compte que s’ha incorporat  91.245,96 € provinents 
de romanents d’anys anteriors per tal de finançar la obra de la coberta de la Sala 
Foment. Aquesta obra s’ha pressupostat per un import de 136.631,96 €, dels 
quals 45.386 € es financen mitjançant la subvenció de la Generalitat i 91.245,96 
€, com ja hem dit anteriorment, es financen mitjançant romanents d’anys 
anteriors del propi Organisme Autònom.  
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Els drets nets han estat de 761.675 € i, d’aquests, a 31 de desembre s’havien 
cobrat 682.256,18 € i queden pendents de cobrament del pressupost corrent 
79.418,95 €. 
 
L’estat d’execució final ha estat de -118.720,33 €, amb el següent detall: 
 

• Taxes preus públics i altres ingressos +27.826,46 € 
• Transferències corrents -55.300,83 € 
• Actius financers -91.245,96 € 

 
Cal destacar l’increment d’ingressos que s’han produït aquest any gràcies a la 
major afluència de visitants, en gran part degut a la bona acollida de l’exposició 
“La Presència del Prado. Episodis d’una història” i també a l’increment 
d’ingressos per lloguer d’espais. 
 
La part de les transferències corrents pendents correspon a les subvencions de 
la Generalitat i la Diputació no justificades i, per tant, encara no cobrades, que 
es consideren no executades a efectes pressupostaris. 
 
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 190.592,46 € amb el següent detall: 
 

• Capítol I       28.355,50 € 
• Despeses corrents   25.205,00 € 
• Inversions reals 136.631,96 € 
• Operacions de capital  400,00 € 

 
S’ha incrementat el capítol I per assumir la plaça de la persona responsable de la 
Biblioteca, s’ha incrementat l’acció cultural gràcies a les subvencions finalistes 
rebudes de la Generalitat i la Diputació i, finalment, les operacions d’inversions 
reals fan referència a les obres de la coberta de la Sala Foment. 
 
Amb aquestes modificacions, els crèdits totals són 880.395,46 €. D’aquesta 
quantitat, la despesa realment compromesa és de 842.493,98 € i les obligacions 
reconegudes són 709.960,98 €. D’aquestes, a 31 de desembre s’han pagat 
646.499,64 € i resten pendents 63.461,34 €. 
 
L’estat final d’execució de les despeses és de 170.434,48 €, amb el següent 
detall: 
 

• Capítol I 25.860,91 € 
• Despeses corrents en bens i serveis  7.941,61 € 
• Inversions reals  136.631,96 € 
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En el Capítol I, Despeses de personal,  el cost total ha estat de 452.034,49 €, 
amb el següent detall:  cost del personal 342.289,36 €, Seguretat social 
109.745,13 € i prestacions socials 4.018,10 €. 
 

Places de caràcter 
laboral 

 Personal laboral Seguretat 
Social 

Tècnic superior 2 94.140,25 29.360,79 
Tècnic de grau mig 4 138.713,16 43.558,67 
Auxiliar administratiu 1 28.710,18 9.691,73 
Tècnic auxiliar 1 31.165,40 11.717,63 
Conserge 3 49.548,99 15.416,31 
TOTAL 10 342.289,36 109.745,13 

 
El resultat pressupostari de l’exercici  ens ve donat per la diferència entre els 
drets reconeguts, 761.675,13 €, i les despeses reconegudes, 709.960,98 €, i dona 
un resultat de 51.714,15 € 
 
El romanent de tresoreria és de 193.138,41 € 
 
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 
2019, 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 
tramitat una subvenció nominativa que al final de l’exercici 
està pendent de justificar. 

- La subvenció per activitats, difusió i funcionament de la 
Biblioteca Museu Victor Balaguer i del Museu Can Papiol per 
aquest 2019 ha estat de 7.100 €. Aquesta subvenció a final de 
l’exercici encara no està justificada. 

- La subvenció extraordinària per a la catalogació dels Fons 
Molas ha estat de 10.000 € i a final de l’exercici està pendent 
de justificar. 

- Finalment, la Diputació ha assumit també part de 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 70.250,50 €. 
 

• Generalitat de Catalunya: 
- La subvenció de la Generalitat de Catalunya per activitats i 

funcionament del Museu Victor Balaguer, 3.605 €. 
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- La subvenció per a la implementació de programes estratègics 
que ha permès la realització de la publicació del catàleg del 
dipòsit del Museu del Prado, 10.500 € 

- La subvenció per les obres de la coberta de la Sala Foment, 
45.386 €. 
 

• 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 €. 

-  
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 la primera prorroga d’aquesta licitació, s’ha valorat 
positivament la feina realitzada i s’ha prorrogat en una anualitat més 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 de l’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 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que es va adjudicar a KONE. 

 
• 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 i que es va adjudicar a PIMEXA. 
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1.5. Recursos humans 
 

Plantilla 

 

Llocs de treball Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer 

2016 

 
El canvi més significatiu en la plantilla durant l’any durant l’any 2019 ha estat la 
jubilació de la Directora de la Biblioteca el mes de febrer desprès de més de 30 
anys de dedicació. 
 
Aquesta plaça era de la Biblioteca de Catalunya i estava adscrita a la Biblioteca 
Víctor Balaguer. El mes d’octubre es va iniciar un procés de selecció des del 
mateix OAP per cobrir la plaça de Responsable de l’Àrea de la Biblioteca, 
documentació i recerca de la Biblioteca Victor Balaguer. La persona 
seleccionada s’incorporà a partir del mes de gener de 2020. 
 

Laborals  Dona Home Grup 
Gerent 1 1  A26 
Directora del Museu 1 1  A24 
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. Només fins al mes de 
febrer 

 

Plans d’ocupació 

• Laura Berruezo. 
• Rosa Maria Soler. 

 

Altres col·laboracions 

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

 

Voluntaris 

• Lluís Mormeneo. 
• Eduard Rama. 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Museu Víctor Balaguer 
Resum actuacions 2019 
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2.1  Valoració 2019 Museu Víctor Balaguer 
 
L’any 2019 ha estat un any marcat per dos grans fites al Museu.  
 
La primera fa referència a l’èxit obtingut amb l’exposició temporal La presència 

del Prado. Episodis d’una història (inaugurada el 13 de desembre de 2018), 
la qual exhibia tot el fons que la Institució custodia del Museo del Prado en el 
context de la celebració del Bicentenari d’obertura de la pinacoteca madrilenya. 
 
El segon gran esdeveniment, ha estat la declaració de la Biblioteca Museu Balaguer 
com a Museu d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya, un fet 
que ha situat a la institució com un dels 10 museus catalans que gaudeixen 
d’aquesta distinció.  
 
Pel que fa a la xifra de visitants, aquest any el Museu ha tingut un total de 
18.208 visites, el que suposa  un ascens de visitants  del 25% respecte l’any 2018, 
on va rebre un total de 14.429 visitants.  Cal remarcar la importància que ha tingut 
l’exposició d’obres del Prado en aquest augment de públic, tant pel que fa als 
visitants per lliure com a la participació en les activitats programades en el marc de 
la mostra.  
 
S’han mantingut pics importants en les entrades massives de públic al museu en 
jornades especials com la Nit dels Museus i el Dia Internacional dels 
Museus. Altres dates que han apropat molts visitants han estat les Jornades de 
portes obertes, programades per la Festa Major i per la Fira de Novembre o les 
Jornades Europees del Patrimoni.  
 
Per tercer any consecutiu s’ha realitzat el III concurs d’sketching. Al voltant del 
Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus es van exposar tots els dibuixos 
presentats, on el participants representaven diferents mirades sobre el museu i els 
seus objectes. A través de les votacions del públic del museu es van escollir els tres 
guanyadors.  
 
Pel que representa a les activitats programades al llarg de l’any cal destacar la 
consolidació i augment de públic dels “Chill out de mites i art”, que un cop al 
mes revisa temes mitològics a través de l’art i el seu significat; alguns dels que s’han 
tractat enguany han estat els Reis Mags, Persèfone, Andròmeda o Àrtemis. També 
destacar “Els diàlegs de pintura” establerts amb professionals del món de l’art 
com en el cas de Francesc Miralpeix, i les activitats organitzades al voltant de 
l’exposició temporal del Museo del Prado que han tingut una gran rebuda per part 
del públic.  
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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 realitzat 38 préstecs d’objectes patrimonials en projectes de tot el territori 
espanyol amb institucions rellevants dins del context expositiu actual. Destacar el 
préstec internacional on es van cedir tres obres al Museum of Russian 
Impressionism a Moscou en un projecte comissariat per Francesc Fontbona. 
 
També relacionat amb els fons, el Museu Víctor Balaguer va ser escollit per la 
Generalitat de Catalunya per ser el museu pilot en la implementació del programa 
de reorganització de magatzems proposat per l’ICCROM (Re-Org). En el darrer 
trimestre es va dur a terme la primera fase de planificació per a la implementació. 
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2.2  Dades dels visitants al Museu Víctor Balaguer 
 
Al llarg del 2019 han passat pel museu 18.208 persones. D’aquestes, 17.275 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 9.051 
persones.  
 
Dins del Programa d’Activitats Escolars, han participat 69 grups/classe, amb 
un total de 1.801 alumnes i docents.  
 
Pel que fa als grups particulars, han estat 105 grups, amb un total de 1.819 
visitants, amb visita comentada o per lliure al museu. 
 
Exposicions temporals: 
▪ La presència del Prado. Episodis d’una història (del 14 de desembre de 

2018 al 13 d’octubre de 2019; prorrogada fins al 17 de novembre de 2019): 
16.103 visitants (de l’1 de gener al 17 de novembre de 2019). 

▪ Al voltant dels actes del Dia Internacional dels Museus: “Fa 50, fa 100... i 
nosaltres” (Taller de dibuix artístic de l’EMAID) i “Sketching. Exposició de 
les obres presentades al III Concurs de dibuix de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer”. Totes dues mostres, obertes del 18 de maig al 9 de juny, van 
sumar un total de 3.634 visitants.  

 
EVOLUCIÓ MENSUAL DELS VISITANTS PER TIPOLOGIA 
 
Mesos 

Visitants 

individuals 

Visitants en 

grup 
Activitats Escolars 

Jornades 

de portes 

obertes 

TOTAL 

Gener 477 54 208 204 83 1026 

Febrer 426 301 305 374 160 1566 

Març 402 140 355 80 34 1011 

Abril 414 158 285 282 72 1211 

Maig 257 328 231 169 2882 3867 

Juny 273 197 276 63 91 900 

Juliol 467 324 266 0 46 1103 

Agost 780 4 157 0 58 999 

Setembre 1467 79 174 0 95 1815 

Octubre 608 118 355 300 451 1832 

Novembre 356 84 358 238 217 1253 

Desembre 205 32 337 91 27 692 

TOTAL 6132 1819 3307 1801 4216 17275 
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Durant tot l’any, l’afluència de visitants individuals i en grup ha estat molt 
destacable, però sobretot destaca l’afluència de visitants el mes de setembre. Que 
atribuïm al fet extraordinari de que a TV3 es va destacar l’exposició del dipòsit del 
museu del Prado. 
 
El percentatge d’escolars sobre el total de visitants del museu ha estat del 10,43%. 

 

 
 
COMPARACIÓ MENSUAL VISITANTS  2018-1019  
 
La comparació amb les dades de visitants de l’any anterior ens indica un increment 
de visitants en tots els mesos de l’any. La taxa d’increment total ha estat del 19,72%. 
També és important destacar la taxa d’increment d’escolars que ha estat del 78,67%. 
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En aquest gràfic no s’han tingut en compte els visitants de la Nit dels Museus. 
 

VISITANTS INDIVIDUALS PER PROCEDÈNCIA 
 

Per procedència, aquest any 2019 destaquem l’increment de visitants de Barcelona i 
de la resta de Catalunya. 
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VISITANTS EN JORNADES DE PORTES OBERTES 
 
 

 

 

0

50

100

150

200

250

Comparativa diumenges amb 1r diumenge de 
mes

1er diumenge

Mitjana altres

diumenges del mes

0 500 1000 1500 2000 2500

Primer diumenge de mes

DIM

Nit dels Museus

Jornades europees de patrimoni

Museu d'interés Nacional

Fira de novembre

Visitants en jornades de portes 
obertes



Memòria 2019 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 

30 

2.3 Activitats i difusió 
 
Hivern (Gener –Març) 

 

Activitats complementàries a l’exposició “La presència del 

Prado. Episodis d’una història” 
 
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
▪ Dijous 17 de gener a les 12 h 
▪ Dissabte 23 de febrer a les 12 h i a les 17.30 h 
▪ Dijous 14 de març a les 19.30 h  

 
JOC DE PISTES FAMILIAR 
Activitat per a tota la família en la qual descobrirem les històries i enigmes 
que amaguen alguns quadres del Museo del Prado.  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys. 
▪ Dissabte 26 de gener a les 11.30 h   
▪ Dissabte 9 de febrer a les 11.30 h  
▪ Diumenge 17 de març a les 11.30 h  

 
EL BARROC DEL PRADO. LLUMS I OMBRES 
A càrrec de Mireia Rosich, directora del Museu.  
▪ Dimecres 13 de febrer a les 19 h 
▪ Dijous 14 de febrer a les 19 h 
▪ Dimecres 20 de març a les 19 h   

 
CICLE “CHILL OUT DE MITES I ART”: MARIA MAGDALENA, LA 
PENITENT 
Envoltats de catifes i coixins, crearem l’atmosfera perfecta perquè la 
directora del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les 
obres d’art. Finalitza amb una copa de cava. 
▪ Dimecres 27 de març a les 19 h  
▪ Dijous 28 de març a les 19 h 

 

Activitats al Museu 
 
PRIMER DIUMENGE DE MES 
Visita comentada gratuïta a les 12 h 
▪ Diumenge 13 de gener a les 12 h 
▪ Diumenge 3 de febrer a les 12 h 
▪ Diumenge 10 de març a les 12 h 
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CICLE “CHILL OUT DE MITES I ART” 
Envoltats de catifes i coixins, crearem l’atmosfera perfecta perquè la 
directora del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les 
obres d’art.  

 
Els Reis d’Orient: mags i astròlegs 

▪ Dimecres 23 de gener a les 19 h  
▪ Dimecres 30 de gener a les 19 h 

 
La caixa de Pandora 

▪ Dimecres 27 de febrer a les 19 h 
▪ Dijous 28 de febrer a les 19 h 
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Primavera (Abril – Juny) 
 

Activitats complementàries a l’exposició “La presència del 

Prado. Episodis d’una història” 
 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
▪ Dissabte 20 d’abril a les 12 h i a les 17.30 h 
▪ Dijous 9 de maig a les 19.30 h  
▪ Dissabte 8 de juny a les 17.30 h  
 

DIÀLEGS DE LA PINTURA. EL SEGLE D’OR A LA LLUM DEL 
MUSEU BALAGUER 
Amb Mireia Rosich, directora del Museu, i Francesc Miralpeix, Doctor en 
Història de l’Art i professor titular d’Història de l’Art Modern a la 
Universitat de Girona. 
▪ Dijous 4 d’abril a les 19 h  
▪ Dijous 16 de maig a les 19 h  
 

JOC DE PISTES FAMILIAR 
Activitat per a tota la família on descobrirem les històries i enigmes que 
amaguen alguns quadres del Museo del Prado. 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys. 
▪ Diumenge 28 d’abril a les 11.30 h  
▪ Dissabte 11 de maig a les 17.30 h  
▪ Dissabte 8 de juny a les 11.30 h   

 
EL PRADO DE NIT 
Visita comentada nocturna a l’exposició, que finalitzarà amb una copa de 
cava al jardí del Museu.  
▪ Divendres 21 de juny a les 22 h  
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Activitats al Museu 
 

PRIMER DIUMENGE DE MES 
Entrada gratuïta d’11 a 14 h i visita comentada gratuïta a les 12 h 
▪ Diumenge 7 d’abril a les 12 h 
▪ Diumenge 5 de maig a les 12 h 
▪ Diumenge 2 de juny  

 
III CONCURS D’SKETCHING 
De l’1 d’abril al 12 de maig de 2019. Les obres presentades s’exposaran a la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer del 18 de maig al 9 de juny. Del 18 de maig 
al 2 de juny es podrà votar els dibuixos guanyadors, dins dels actes del Dia 
Internacional dels Museus.  
 
SESSIÓ FORMATIVA D’SKETCHING a càrrec de Joan Nadal, professor 
de l’EMAID de Vilanova i la Geltrú. 
Adreçat a joves i adults a partir de 16 anys. 
▪ Dissabte 13 d’abril a les 11 h 

 
  



Memòria 2019 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 

34 

CICLE “CHILL OUT DE MITES I ART” 
Envoltats de catifes i coixins, crearem l’atmosfera perfecta perquè la 
directora del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les 
obres d’art. Finalitza amb un a copa  de  cava. 

 
Persèfone 
▪ Dimecres 24 d’abril a les 19 h 
▪ Dijous 25 d’abril a les 19 h 

 
Andròmeda 
▪ Dimecres 29 de maig a les 19 h 
▪ Dijous 30 de maig a les 19 h 

 
LA POESIA MIRA LA PINTURA 
Recorregut poètic per l’exposició “La presència del Prado. Episodis d’una 

història”, a càrrec de Laura Sánchez Millà, professora de literatura 
castellana. Les pintures de Pantoja de la Cruz, Murillo o Goya 
s’emmirallaran amb l’obra d’autors com Cervantes, Calderón de la Barca i 
Lope de Vega, entre altres.   
▪ Dissabte 27 d’abril a les 18  

 
VISITA COMENTADA “TEMPLE MAÇÒNIC? MISTERIS I 
SÍMBOLS”  
Visita comentada al voltant de l'arquitectura i el simbolisme maçònic de 
l'edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Finalitza amb una pujada a 
la cúpula i una copa de cava.  
▪ Divendres 17 de maig a les 19 h   
▪ Dijous 13 de juny a les 19.30 h  
 

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.  
▪ Dissabte 18 de maig  

Jornada de portes obertes d’11 a 14 h i de 17 a 19 h 
La Nit dels Museus. Entrada lliure de 19 a 00 h. A les 20 h, concert 
amb l’Escola de Música Freqüències. 

▪ Diumenge 19 de maig 
Jornada de portes obertes d’11 a 14 h 
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CONCERT “SONS I TONS DEL BARROC” 
Organitza: ECMM Vilanova i la Geltrú 
▪ Dimecres 19 de juny a les 18.30 h  

 
ELS VALLMITJANA A LES COL·LECCIONS DEL MUSEU 
BALAGUER 
Conferència sobre els germans Agapit i Venanci Vallmitjana, dos dels autors 
més destacats de la col·lecció fundacional del Museu Víctor Balaguer, i amb 
motiu de la qual es mostraran algunes peces que de manera habitual es 
troben a les reserves del Museu, a càrrec de Natàlia Esquinas. 
Activitat vinculada a les Jornades Vallmitjana organitzades per la 
Universitat de Barcelona 
▪ Dijous 20 de juny a les 19.30 h  

 
LA GRÀFICA DE GIRALT MIRACLE EN EL CAMÍ DE LA 
MODERNITAT 
A càrrec de Daniel Giralt-Miracle, historiador i crític d’art. 
▪ Dijous 27 de juny a les 19.30 h 

 

      



Memòria 2019 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 

36 

Estiu (Juliol – Setembre) 
 

Activitats complementàries a l’exposició “La presència del 

Prado. Episodis d’una història” 
 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
▪ Dijous 11 de juliol a les 19.30 h  
▪ Dijous 15 d’agost a les 12 h  
▪ Dijous 12 de setembre a les 19.30 h   

 
EL PRADO DE NIT 
Visita comentada nocturna a l’exposició, que finalitzarà amb copa de cava al 
jardí del Museu.  
▪ Divendres 19 de juliol a les 22 h  
▪ Dijous 22 d’agost a les 22 h  
 

JOC DE PISTES FAMILIAR 
Activitat per a tota la família on descobrirem les històries i enigmes que 
amaguen alguns quadres del Museo del Prado. 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys, acompanyats d’un adult. 
▪ Dissabte 7 de setembre a les 17.30 h  
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EL BARROC EN EL CINEMA: UN VIATGE DE LLUMS I OMBRES 
Prenent com a punt de partida les diverses pintures presents en l’exposició 
temporal, proposem un recorregut a través de varis films que s’aproximen a 
l’art barroc, així com també contemplarem les teories de cineastes que han 
vist en aquest període una referència creativa. 
A càrrec de Marta Piñol, Doctora en Història de l’Art i professora de la 
Universitat de Barcelona. 
▪ Dimecres 25 de setembre a les 19 h  

 
 

Activitats al Museu 
 

SÍMBOL: ENTRE EL MÓN VISIBLE I EL MÓN OCULT 
Una visió general sobre símbols universals en diferents cultures. Finalitza 
amb una copa de cava. A càrrec  de la directora  del Museu, Mireia  Rosich. 
▪ Dimecres 3 de juliol a les 19 h 
▪ Dimecres 10 de juliol a les 19 h 
 

MODEST URGELL, L’ÚLTIM DELS PINTORS ROMÀNTICS 
Visita a càrrec d’Esther Alsina, Doctora en Història de l’art. 
▪ Dijous 4 de juliol a les 19.30 h  

 

 
 

PRIMER DIUMENGE DE MES 
Portes obertes d’11 a 14 h i visita comentada gratuïta a les 12 h 
▪ Diumenge 7 de juliol  
▪ Diumenge 4 d’agost 
▪ Diumenge 1 de setembre 
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VISITA COMENTADA “TEMPLE MAÇÒNIC? MISTERIS I 
SÍMBOLS” 
Visita comentada al voltant de l'arquitectura i el simbolisme maçònic de 
l'edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Finalitza amb una pujada a 
la cúpula i una copa de cava. 
▪ Dijous 18 de juliol a les 19.30 h  
▪ Dijous 8 d’agost a les 19.30 h  
▪ Dijous 5 de setembre a les 19.30 h  

 
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. 
Es finalitzarà amb un tast de dolços àrabs.  
▪ Dissabte 24 d’agost a les 12 h 
▪ Dissabte 28 de setembre a les 12 h 

 

 
FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

 
ELS DRACS DEL MUSEU BALAGUER 
Us heu fixat mai en tots els dracs que amaga la col·lecció del Museu Balaguer? Us 
animeu a trobar-los i conèixer els seus secrets?  
Adreçat a nens i nenes entre 6 i 12 anys amb acompanyant 
▪ Dissabte 27 de juliol a les 17.30h 
▪ Dissabte 3 d’agost a les 17.30h 

 

          
 
 
ARQUITECTURA I MAÇONERIA AL MUSEU BALAGUER 
Recorregut pels exteriors de l’edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer per a 
conèixer la seva simbologia maçònica. Finalitza amb copa de cava al jardí.  
▪ Dimarts 30 de juliol a les 19 h 
▪ Dimecres 31 de juliol a les 19h  
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Tardor (Octubre – Desembre) 
 

Activitats complementàries a l’exposició “La presència del 

Prado. Episodis d’una història” 
 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
▪ Dissabte 19 d’octubre a les 12 h 
▪ Dissabte 26 d’octubre a les 17.30 h  
▪ Dissabte 16 de novembre a les 17.30 h   

 
JOC DE PISTES FAMILIAR 
Activitat per a tota la família on descobrirem les històries i enigmes que 
amaguen alguns quadres del Museo del Prado. 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys, acompanyats d’un adult. 
▪ Dissabte 5 d’octubre a les 11.30 h 

 
 

Activitats al Museu 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “SABIDURÍA DE LA ANTIGUA 
CHINA” ESCRIT PER MARIA EUGENIA MANRIQUE.  
L’acte comptarà amb la participació de l’autora, del Sr. Agustí Pàniker, de 
l’editorial Kairós, i del Sr. Manuel Pavón, de la  Fundació Institut Confuci de 
Barcelona.   
▪ Dijous 3 d’octubre a les 19.30 h  

 
PRIMER DIUMENGE DE MES 
Portes obertes d’11 a 14 h i visita comentada gratuïta a les 12 h 
▪ Diumenge 6 d’octubre 
▪ Diumenge 3 de novembre 
▪ Diumenge 1 de desembre 

 
 
 

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI  
 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “LA PRESÈNCIA DEL PRADO. 
EPISODIS D’UNA HISTÒRIA” 
▪ Dissabte 12 d’octubre a les 12 h 

  
JORNADA DE PORTES OBERTES 
▪ Diumenge 13 d’octubre  d’11 a 14 h 
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CICLE “CHILL OUT DE MITES I ART”  
Envoltats de catifes i coixins, crearem l’atmosfera perfecta perquè la 
directora del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les 
obres d’art. Finalitza amb una copa de cava.  

Àrtemis 
▪ Dimecres 16 d’octubre a les 19 h 
▪ Dijous 17 d’octubre a les 19 h  

La Sibil·la, el do de la profecia 
▪ Dimecres 20 de novembre a les 19 h  
▪ Dijous 21 de novembre a les 19 h  
 

PRESENTACIÓ DEL VOLUM "DEBAT SOBRE [LA] CULTURA 
CATALANA"(BARCELONA, L'AVENÇ, 2019) 
A càrrec de Màrius Serra, Jordi Amat i Jordi Cerdà.  
Organitza: Aula Joaquim Molas 
▪ Dijous 24 d’octubre a les 19.30 h 

 
EMPRENEDORS DEL SEGLE XIX: FRANCESC GUMÀ I VÍCTOR 
BALAGUER 
Visita combinada al Museu del Ferrocarril i al Museu Balaguer, on 
descobrirem la transformació que va viure Vilanova i la Geltrú a finals de s. 
XIX. Activitat realitzada per ARC Gestió Cultural. 
▪ Dissabte 26 d’octubre a les 11.30 h  
▪ Dissabte 23 de novembre a les 11.30 h  

 
PÒRTIC FIRA DE NOVEMBRE 
▪ Dijous 7 de novembre a les 19.30h.  

 
JORNADA DE PORTES OBERTES PER LA FIRA DE NOVEMBRE 
▪ Diumenge 10 de novembre d’11 a 14 h 

 
PRESENTACIÓ BUTLLETÍ DELS AMICS DE LA BIBLIOTECA 
MUSEU BALAGUER 
▪ Dijous 14 de novembre a les 19.30 h  

 
DIÀLEGS DE LA PINTURA. DONES AMB PODER: MARIA LLUÏSA 
DE PARMA 
Conversa sobre una monarca intrigant, culta i denigrada per la historiografia 
tradicional.  
Amb Mireia Rosich, directora del Museu i María Pilar Queralt del Hierro, 
historiadora i escriptora. 
▪ Dijous 28 de novembre a les 19.30 h  
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L’ART DEL SEGLE D’OR. LA COL·LECCIÓ DEL MUSEO DEL 
PRADO 
Visita comentada a la col·lecció de pintures del Museo del Prado, amb obres 
d’autors universals com El Greco, Ribera, Murillo o Rubens.  
▪ Dissabte 14 de desembre a les 12 h 

 
ACTIVITAT INFANTIL: EL MISTERI DE NADAL AL MUSEU 
BALAGUER 
Una obra d’art ha desaparegut de les parets del Museu. Necessitem l’ajuda 
d’un grup d’investigadors per poder resoldre els enigmes que ens portaran a 
recuperar la peça.  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.  
▪ Dissabte 21 de desembre a les 17.30 h  
▪ Diumenge 22 de desembre a les 11.30 h 

 
CONCERT D’ARPES  
Dirigit per Esther Pinyol, arpista.  
Participa: Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de 
Vilanova i la Geltrú, Escola Municipal de Música d’Altafulla i Associació 
d’Arpistes d’Altafulla. 
▪ Dissabte 28 de desembre a les 17 h  

 
12 CAMPANADES D’ART 
Per a commemorar el final d’any, farem un recorregut per les 12 obres que 
han tingut més rellevància pel Museu aquest any 2019.  
▪ Diumenge 29 de desembre a les 12 h  
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Recull de premsa 

 
Durant aquest anys 2019 el Museu ha tingut una repercussió notable a la premsa.  
Nombrosos mitjans més enllà dels locals es van fer ressò de l’exposició “La 
presència del Prado. Episodis d'una història”.  
 
A títol d’exemple, s’inclou l’article “Un mini Prado en el Garraf” publicat al diari “El 
País” i escrit per José Ángel Montañés.   
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També s’adjunta l’article escrit per la periodista Maria Palau pel “El Punt. Avui” 
 

 



Memòria 2019 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 

44 

 



Memòria 2019 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 

45 

 
 



Memòria 2019 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 

46 

L’altre fet destacat de l’any 2019 i que ha tingut un gran ressò mediàtic ha estat la 
declaració de la Biblioteca Museu Balaguer com a edifici d’interès Nacional per part 
de la Generalitat de Catalunya.  
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En el marc de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya: 
 
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. 
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2.4 Exposicions temporals 
 
 
La presència del Prado. Episodis d'una història  
(desembre 2018 – novembre 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 
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. 
 
 
Sketching. Exposició de les obres presentades al concurs  
(maig – juny 2019) 
 
Enguany s’ha celebrat el III Concurs d’sketching. L’sketching basa la seva tècnica 
en el dibuix ràpid i emprant tècniques seques (retoladors, llapis, etc). Les sales del 
museu i els seus jardins han estat l’escenari de les obres.  
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2.5  Fons i col·leccions 
 
Projecte Xarxa Museus d’Art 
 
Es segueix treballant en el projecte 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’ha treballat en el darrer tesaurus 
pendent de l’exercici 2018: 
 
Mapatge del tesaurus Tècnica: 319 termes  
 
També s’han revisat el diccionari d’autoritats de la base de dades (més de 1098 
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 31 objectes nous, 150 modificacions 
en fitxes i més de 400 fotografies a la base de dades. El número d’objectes 
amb imatge a Museumplus és de 9040 del 10236 objectes totals, el que suposa més 
de 88% de la col·lecció. 
 
Objecte de la investigació, s’han realitzat: 
● Col·laboració amb el CIPAG per l’anàlisi de daus dels jaciments. 
● Col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili sobre restes arqueològiques 
● Col·laboració amb el CSIC sobre restes arqueològiques de la Masia Nova 

(pendent del 2018) 
 
 
S’ha treballat en la documentació de la base de dades del registre administratiu del 
Museu d’Art contemporani digitalitzant tots els documents. 
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També es va documentar l’entrada del Llegat 56 revisant la correspondència no 
inventariada, ampliant informació en gran número d’objectes d’aquesta col·lecció. 
 
Préstecs 2019 
 
Aquest any el número de préstecs és de 38 objectes, inferior en quant a nombre però 
molt més important en quan a la rellevància i difusió del fons. Les institucions 
sol·licitants i projectes són els següents: 

● Museu de Montserrat - L’equilibri possible (Ràfols Casamada i Maria Girona) 
● La Caixa - Blau. El color del modernisme (itinerant) 
● Museus de Sitges, Olot i Reus - Realisme(s) entre guerres a Catalunya 
● Fundación Mapfre (Madrid) - Giovanni Boldini y España 
● Diputació de Barcelona - L’home nu 
● Museu d’Art de Girona - Modest Urgell, més enllà de l'horitzó 
● Museo de la Evolución Humana (Burgos) - Aida. El Egipto soñado 

 
Remarcar el préstec de 3 obres al Museum of Russian Impressionism de 
Moscou en un projecte sobre pintura espanyola en el període dels impressionistes 
europeus, Impresssionism and Spanish Art, comissariat per Francesc Fontbona 
que dona una rellevància internacional als fons balaguerià. 
 
Adquisició d’objectes 
 
El pintor Joaquim Budesca va lliurar a la Institució el recull de premsa complert 
que presenta la seva trajectòria artística. 
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2.6 Preservació i conservació 
 
L'any 2011, l’ICCROM i la UNESCO van posar en marxa el mètode Re-Org, 
revisat i actualitzat en col·laboració amb el Canadian Conservation Institute (CCI), i 
que ja s'ha aplicat amb èxit en 87 museus de 27 països de tot el món. 
 
El Re-Org està pensat per acompanyar pas a pas en el procés de reorganitzar l'espai 
de reserva, de manera que sigui senzill i adaptable a tot tipus de col·leccions. 
Prioritza el reaprofitament dels recursos existents i dona molta importància al 
treball en equip. 
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer i implementar el mètode Re-Org entre els 
museus catalans, l'any 2019 el Departament de Cultura va signar un acord de 
col·laboració amb l’ICCROM. 
 
En el marc d'aquest desplegament s'inclou: 

● la traducció al català i la difusió del manual Re-Org 
● l'organització de cursos-acció o workshops que serveixen per a donar a 

conèixer la metodologia entre els participants 
● l'acompanyament i l'assessorament a museus que vulguin implementar total 

o parcialment la metodologia a les seves reserves. 
 

Fruit d’aquest acord, l'any 2019 s’ha realitzat el primer workshop en un museu 
català. El Museu escollit ha estat la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i 
la Geltrú. En aquest curs, impartit per Gaël de Guichen com a professor amb el 
suport de dos mentors locals, un del MNAC i un del Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya (CRBMC), hi van participar 21 professionals dels museus de 
les diferents demarcacions, així com tècnics de l'Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) i de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. 
L'objectiu principal d'aquest primer curs va ser formar als professionals que 
donaran suport en el desenvolupament del mètode per tot el territori. 
 
Aquest workshop s'ha organitzat en dues parts. La primera, realitzada durant el 
mes de desembre de 2019, ha servit per dur a terme les fases 1, 2 i 3 del mètode. 
Durant la primavera de 2020 es farà la segona part de la formació per aplicar la 
fase 4 o reorganització física de les reserves del museu. Paral·lelament, aquest 
2020 les xarxes territorials de museus començaran a treballar per implantar el Re-
Org, adaptant-lo a les característiques dels museus del territori.  
 
El desplegament del Re-Org Catalunya es realitza sota la direcció tècnica 
del CRBMC, amb la col·laboració del MNAC, i a través de les xarxes territorials de 
museus. 
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Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia de conservació preventiva que preveu 
l'objectiu 4.5 del Pla de Museus de Catalunya i que s’està implementant seguint les 
propostes d'actuació elaborades per la Comissió tècnica del Programa de 
conservació preventiva i reserves. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museu Romàntic Can Papiol 
Resum actuacions 2019 
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3.1 Valoració 2019 Museu Romàntic Can Papiol 
 
Durant l’any 2019 hem rebut la visita d’un total de 13.427 persones. D’aquestes, 
7.281 han participat en visites, actes i activitats del museu, i la resta, 6.146 
persones, en actes externs. La xifra general de visitants propis del museu mostra 
un lleuger decreixement respecte el 2018 –quan el museu va comptar amb 7.471 
visitants-, al mateix temps que el número d’actes externs s’ha incrementat de 
manera molt remarcable, passant de 413 a 6.146 persones.  
 
Pel que fa a les activitats desenvolupades al llarg de l’any, cal accentuar la 
consolidació de les propostes d’estiu com les visites nocturnes, que finalitzaven 
amb una copa de cava al jardí, o les visites teatralitzades “Hostes vingueren que 
de casa ens tragueren”. Així mateix, altres propostes iniciades ja en els anys 
anteriors han continuat tenint bona rebuda per part del públic, tals com “El jardí 
dels mites”, “L’hora de la xocolata”, l’itinerari històric “La Vilanova de Francesc 
de Papiol” o els “Diumenges de vermut”, a més de la visita comentada gratuïta de 
tots els primers diumenges de mes a les 12 h. Pel que fa a les propostes adreçades 
a famílies, aquest 2019 s’han continuat oferint les visites familiars, juntament 
amb propostes temàtiques com el taller de màscares de Carnaval, el taller “Em 
permet aquest ball?” o l’activitat de Nadal “Un cap d’any a Can Papiol”. Enguany, 
una de les novetats de la temporada d’estiu ha estat la col·laboració amb 
l’Associació cultural de música “Vilanova.Jazz” per a l’organització d’un cicle de 
4 concerts de jazz al jardí del Museu Can Papiol, que ha tingut una bona acollida. 
L’altra gran novetat d’aquest any ha estat l’Escape Room organitzat per Temps de 
vi, Scaparium Vilanova i D.O. Catalunya, i programat al voltant dels actes de la 
fira Temps de vi  del mes de juny i de la Fira de Novembre –durant la qual el jardí 
de Can Papiol va acollir l’Espai Gastronòmic.  
 
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 (18 de maig), i en la qual varen participar tots els museus de la ciutat. En 
aquesta data van passar per Can Papiol més de 2500 persones. També es van 
celebrar de nou les Jornades Europees de Patrimoni amb diferents visites 
temàtiques. Al mes de novembre, amb motiu del Dia Internacional contra la 
violència masclista, es va tornar a proposar la visita en clau de gènere creada al 
2018 “El paper de la dona al segle XIX”, amb èxit de participació.  
 
Finalment, destacar el rodatge al museu de la pel·lícula “L’enigma Verdaguer”, un 
film biogràfic sobre la vida del poeta Jacint Verdaguer (1845-1902), dirigit per 
Lluís Maria Güell i amb la participació de Televisió de Catalunya i Televisió 
Espanyola.  
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3.2  Dades dels visitants al Museu Romàntic Can Papiol 
 
Al llarg del 2019 han passat pel museu 13.427 persones. D’aquestes, 7.281 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 4.092 persones.  
 
Dins del Programa d’Activitats Escolars, han participat 41 grups/classe, amb 
un total de 1.023 alumnes i docents.  
 
Pel que fa als grups particulars, han estat 47 grups, amb un total de 874 
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.  
 

Hivern (Gener – Març) 
 
PRIMER DIUMENGE DE MES 
Visita comentada gratuïta a les 12 h 

• Diumenge 13 de gener a les 12 h 

• Diumenge 3 de febrer a les 12 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. 

• Dissabte 19 de gener a les 18 h 

• Dissabte 16 de febrer a les 18 h 

• Dissabte 23 de  

• març a les 18 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.  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys  

• Diumenge 27 de gener a les 11 h 
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TALLER INFANTIL DE CARNAVAL 
Veniu a preparar els vostres complements pel Carnaval inspirats en la col·lecció 
de Can Papiol. 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys  

• Dissabte 23 de febrer a les 11 h 

*Durant el mes de març Can Papiol va romandre tancat dues 

setmanes degut a rodatge de la pel·lícula “L’enigma Verdaguer“. 
 

Primavera (Abril – Juny) 
 
PRIMER DIUMENGE DE MES 
Visita comentada gratuïta a les 12 h 

• Diumenge 7 d’abril a les 12 h 

• Diumenge 5 de maig a les 12 h 

• Diumenge 2 de juny a les 12 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.  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.  

• Dissabte 20 d’abril a les 11 h 

• Diumenge 12 de maig 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.  
Amb la col·laboració d’ARC Gestió Cultural. 

• Divendres 26 d’abril a les 18 h.  

• Divendres 17 de maig a les 18 h 

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.  

• Dissabte 18 de maig  

Visites comentades gratuïtes: al matí: a les 11 h, les 12 h i les 13h; a la 
tarda: a les 17 h i les 18 h. A partir de les 19 h, la Nit dels Museus (recorregut 
lliure pel museu de 19 a 00 h), amb concerts a càrrec de MusicÀrea Escola de 
Música.   

• Diumenge 19 de maig 

Visites comentades gratuïtes: al matí: a les 11 h, les 12 h i les 13h; a la 
tarda: a les 17 h i les 18 h. 
 



Memòria 2019 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

  

63 

ESCAPE ROOM AL MUSEU PAPIOL 
Organitza: Temps de vi, Scaparium Vilanova i D.O. Catalunya 

• Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de juny   

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. 

• Dissabte 15 de juny a les 19 h  

CICLE DE JAZZ A CAN PAPIOL 
Organitza: Associació cultural de músics “Vilanova.Jazz”. 
Col·labora: Museu Romàntic Can Papiol i Il baretto 

• Diumenge 16 de juny a les 19 h 

EL JARDÍ DELS MITES 
Visita temàtica centrada en el món clàssic grecoromà, relacionant els diversos 
elements de la casa amb la mitologia i la història de la cultura mediterrània. 
Finalitza amb una copa de vi. 

• Divendres 28 de juny a les 19 h 
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Estiu (Juliol – Setembre) 
 
PRIMER DIUMENGE DE MES 
Visita comentada gratuïta a les 12 h 

• Diumenge 7 de juliol a les 12 h 

• Diumenge 4 d’agost a les 12 h 

• Diumenge 1 de setembre a les 12 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.  

• Divendres 5 de juliol a les 22 h 

• Divendres 23 d’agost a les 22 h 

• Divendres 13 de setembre a les 22 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. 

• Dissabte 20 de juliol a les 19 h  

• Dissabte 31 d’agost a les 19 h  

• Dissabte 21 de setembre a les 19 h  

 
 

FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
EM PERMET AQUEST BALL? 
En temps dels Papiol, tota bona festa o celebració comptava amb la seva 
invitació, ben elaborada i ensobrada, i acompanyada dels anomenats “carnets de 
ball”, on s’indicaven els balls i danses que omplirien la festa. Coincidint amb la 
Festa Major de Vilanova i la Geltrú, elaborarem la nostra invitació al ball més 
elegant de tot el carrer Major! 
Adreçat a nens i nenes entre 6 i 12 anys amb acompanyant 

• Divendres 26 de juliol a les 17.30 h  

• Dissabte 3 d’agost a les 11.30 h 

EL JARDÍ DELS MITES 
Visita temàtica centrada en el món clàssic grecoromà, relacionant els diversos 
elements de la casa amb la mitologia i la història de la cultura mediterrània. 
Finalitza amb una copa de vi. 

• Dissabte 27 de juliol a les 19 h 

• Dissabte 3 d’agost a les 19 h 
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CICLE DE JAZZ A CAN PAPIOL 
Organitza: Associació cultural de músics “Vilanova.Jazz”. 
Col·labora: Museu Romàntic Can Papiol i Il baretto 

• Diumenge 14 de juliol a les 20 h  

• Diumenge 28 de juliol a les 20 h  

• Diumenge 15 de setembre a les 20 h  

EL JARDÍ DELS MITES 
Visita temàtica centrada en el món clàssic grecoromà, relacionant els diversos 
elements de la casa amb la mitologia i la història de la cultura mediterrània. 
Finalitza amb una copa de vi. 

• Dissabte 28 de setembre a les 19h   

 

 

Tardor (Octubre – Desembre) 
 
PRIMER DIUMENGE DE MES 
Visita comentada gratuïta a les 12 h 

• Diumenge 6 d’octubre a les 12 h 

• Diumenge 3 de novembre a les 12 h 

• Diumenge 1 de desembre a les 12 h 
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JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI  
 
VISITA TEMÀTICA “EL REBOST DE L’ÀVIA” 
Visita dedicada a la cuina i l’alimentació del segle XIX, tant dels senyors de la 
casa, com de les persones que estaven al seu servei. Els visitants podran conèixer 
diferents costums i tradicions, així com les formes de conservació i processament 
dels aliments al segle XIX.  

• Dissabte 12 d’octubre a les 12 h 

VISITA COMENTADA GRATUÏTA AL MUSEU 
• Diumenge 13 d’octubre a les 12 h i a les 17h 

VISITA FAMILIAR A CAN PAPIOL  
Visita dinamitzada enfocada a un públic familiar,  per a conèixer la història de la 
casa i dels seus habitants.  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys  

• Diumenge 20 d’octubre a les 11 h 

• Diumenge 24 de novembre a les 11 h 

• Diumenge 15 de desembre a les 11 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. 

• Dissabte 2 de novembre a les 18 h  

• Dissabte 14 de desembre a les 18 h  

 
 
 

FIRA DE NOVEMBRE 
 
ESCAPE ROOM AL MUSEU PAPIOL 
Organitza: Temps de vi, Scaparium Vilanova i D.O. Catalunya 
▪ Divendres, dissabte i diumenge 8,9 i 10 de novembre 
 
Entrada 2x1 amb motiu de la Fira de Novembre 
▪ Diumenge 10 de novembre d’ 11 a 14 h   
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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.  

• Dissabte 23 de novembre a les 17 h 

ACTIVITAT INFANTIL: UN CAP D’ANY A CAN PAPIOL  
És el dia de Cap d’Any, i Can Papiol s’ha convertit en un compte enrere ultimant 
els preparatius per a la gran nit. Ens ajudeu a tenir-ho tot a punt?  
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.  

• Dissabte 28 de desembre a les 11 h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre Blava- Espai Guinovart 

Resum actuacions 2019 
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4.1 Valoració 2019 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 2019 Torre Blava-Espai Guinovart 
 

La Torre Blava-Espai Guinovart ha acollit aquest 2019 2.327 visitants, el qual ha 

suposat un augment de més de tres-cents respecte els 1.997 visitants del 2018. 

Enguany l’horari d’obertura dels mesos d’estiu ha continuat amb la proposta que 

es va iniciar l’any 2015 –diumenges d’estiu de 18 h a 21 h-, ampliant-la a tots els 

dissabtes i diumenges entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Amb motiu de les 

vacances de Setmana Santa, i tal i com ja es va fer al 2018, es va obrir els dies 19, 

20 i 21 d’abril, en horari d’11 a 14 h.  

 

Pel que fa a les activitats, s’ha continuat amb el taller familiar “Els grumets de la 

Torre Blava”, que ofereix a petits i grans una visita dinamitzada per a conèixer les 

històries i llegendes de la Torre Blava i aprendre a fer nusos mariners. Així 

mateix, s’ha tornat a oferir la proposta de visita a porta tancada “Cava a la blava”, 

per descobrir el passat i present d’aquesta antiga torre de defensa reconvertida 

en una obra d’art, i que finalitza amb una copa de cava al terrat. Així mateix, s’ha 

continuat amb la proposta iniciada el 2018 d’oferir entrada gratuïta el primer 

diumenge de mes (als mesos de juliol, agost i setembre), la qual cosa ha permet 

incloure a la Torre Blava dins d’aquesta cita mensual als museus locals.  

 

Una valoració molt positiva mereixen les jornades de portes obertes realitzades 

amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni i la Fira de Novembre de 

Vilanova i la Geltrú, així com en la vigília de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, 

que han suposat que la Torre Blava aparegués en la programació de totes aquestes 

celebracions.  

 

A banda, al llarg de tot l’any han continuat les activitats escolars i les visites 

comentades per a grups particulars.  
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4.2. Dades dels visitants a la Torre Blava  

 

Al llarg del 2019, la Torre Blava ha comptat amb 2.327 visitants.  

 

D’aquests, un total de 1.059 persones han visitat l’espai en la seva temporada 

d’obertura d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre, els dissabtes i diumenges de 

18 a 21 h), amb una important participació en les activitats programades al llarg 

d’aquests mesos. Durant el cap de setmana d’obertura especial amb motiu de les 

vacances de Setmana Santa, un total de 133 visitants van passar per la Torre 

Blava.  

 

Pel que fa als grups escolars i grups particulars, han estat enguany 42 grups i 964 

visitants.  

 

 

 

 

TIPOLOGIA DE VISITANTS
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4.3 Activitats i difusió 
 

Obertura en els dies de Setmana Santa 2019 

 

Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 d’abril. 

Horari: d’11 a 14 h  

 

 

 

 

Obertura estiu 2019 

Del 15 de juny al 15 de setembre    

 

Horari:  

Dissabtes i diumenges de 18 a 21 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.  

• Dissabte 29 de juny a les 21 h 

• Dissabte 13 de juliol  a les 21 h 

• Dissabte 14 de setembre  a les 21 h 

• Dissabte 24 d’agost  a les 21 h 

 

PRIMER DIUMENGE DE MES 

Portes obertes de 18 a 21 h   

• Diumenge 7 de juliol 

• Diumenge 4 d’agost (vigília de la Festa Major) 

• Diumenge 1 de setembre 
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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. 

• Dijous 18 de juliol a les 19 h 

• Divendres 9 d’agost  a les 19 h 

• Divendres 6 de setembre a les 19 h 

 

 

 

 

Jornades Europees de Patrimoni 2019 

 

Diumenge 13 d’octubre d’ 11 a 14 h. 

Jornada de portes obertes  

Gratuït 

 

Fira de Novembre 2019 

 

Diumenge 10 de novembre d’ 11 a 14 h 

Jornada de portes obertes  

Gratuït 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Víctor Balaguer 

Resum actuacions 2019 
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5.1. Valoració 
 
La present memòria pretén recollir el registre d’accions dutes a terme per la 
Biblioteca Víctor Balaguer en el transcurs de l’any 2019.  
 
Aquest any, ha vingut marcat per la jubilació, el mes de febrer, de la Sra. 
Montserrat Comas, funcionària de la Biblioteca de Catalunya i que ha estat adscrita 
a l’OAP Victor Balaguer, com a Directora de la biblioteca des de l’any 1987. Per a 
cobrir aquesta plaça s’ha realitzat des de l’OAP Victor Balaguer un procés de 
selecció, que ha permès incorporar a la Sra. Laia Manuel, a partir del mes de gener 
de 2020. 
 
A efectes, doncs, d’aquesta Memòria, la Biblioteca no ha comptat amb la figura de 
la direcció entre els mesos de març i desembre del 2019. 
 
Gràcies a que el personal de la Biblioteca té una àmplia trajectòria en les seves 
funcions dins la institució i en coneix molt bé els criteris de treball, ha pogut 
continuar amb èxit la seva tasca i seguir contribuint al seu creixement, tal com es 
veu reflectit a les pàgines que segueixen. 
 
Aclarida aquesta excepcionalitat, a continuació es presenta la relació d’accions 
dutes a terme per la Biblioteca al llarg del 2019. 
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5.2. Serveis i usuaris 
 

Usuaris 

 

Les estadístiques d’usuaris mostren un total de 543 visites presencials a la 
Biblioteca al llarg de 2019: 
 

 
 

Lloguers 

 

La Biblioteca patrimonial o Sala de Lectura ha acollit un total de 20 actes de 
diversa tipologia. Són els següents: 

● 4-gen Entrega de premis Viu Comerç (Viu Comerç) 
● 12-mar Presentació llibre Carlos Jiménez Villarejo (Federalistes d'Esquerra 

(PSC)) 
● 19-mar Acte Joan Carles Lluch (Ajuntament) 
● 23-mar Assemblea Amics (Amics de la BMVB) 
● 28-mar Presentació del poemari de Francesca Calaf (Regidoria convivència i 

equitat) 
● 26-abr Entrega de premis aula de la gent gran (Aula de la gent gran) 
● 30-abr Acte presentació alcaldable (Ciutadans partit per la ciutadania) 
● 7-maig Jornada de Turisme familiar (Agència Catalana de turisme) 
● 11-maig Conferència sobre l'arquebisbe Armanyà (Amics de la BMVB) 
● 01-jun Conferència Àngels Parés (Amics de la BMVB) 
● 06-jun Temps de vi 
● 14-jun Roda de premsa CEPVI (Associació del paisatge del Penedès) 
● 08-jul Filmació Club Social Garraf (ATRA) 
● 16-jul Filmació entrevista Jordi Morera (Marta Vergés) 
● 02-ago Concert Festa Major (ARC gestió cultural) 
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● 5-set Rodatge anunci Amazon Student (Producciones Oxígeno) 
● 10-oct Acte de cessió d'una escultura a la FEGP (Federació empresarial Gran 

Penedès) 
● 24-oct Presentació del volum "debat sobre cultura catalana" (Aula Joaquim 

Molas) 
● 07-nov Pòrtic Fira de Novembre (ADEG) 
● 14-nov Presentació Butlletí Amics BMVB (Amics de la BMVB) 
● 23-nov Jornades de debat sobre Turisme al Penedès (Regidoria de Promoció 

econòmica) 
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5.3. Activitats 
 
Pel que fa a les activitats, s’han dut a terme principalment dues accions 
 
D’una banda, s’ha participat en dues sessions dins al postgrau de Literatura 

catalana aplicada de la Universitat de Barcelona, el 26 de gener i el 9 de febrer. 
 
D’altra banda, el 26 de juny es va acollir una visita dels estudiants del màster 

d’Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona. 
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5.4. Exposicions 
 
Pel que fa a la contribució expositiva de la Biblioteca, s’ha continuat amb l’habitual 
elaboració de la Vitrina, una mostra d’obres presents a la Biblioteca sobre 
temàtiques concretes. Han estat les següents: 

- Vitrina 27: Un altre Nadal (III), sobre obres de Charles Dickens 
ambientades en el temps de Nadal. 

- Vitrina 28: Dones [o]cultes, sobre escriptores que han utilitzat 
pseudònims masculins. 

- Vitrina 29: Elements, sobre els elements químics de la taula periòdica. 
- Vitrina 30: El canal de Suez, sobre el procés de construcció i la història 

d’aquest canal que enllaça els mars Mediterrani i Roig. 
- Vitrina 31: Poesia visual, sobre poesia visual i experimental d’autors de 

diferents literatures i sobre art futurista i modern. 
- Vitrina 32: Estiu 1967, sobre la cultura catalana. 
- Vitrina 33: Un altre Nadal (IV), sobre gastronomia nadalenca. 
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5.5. Fons 
 

Catalogació 

 

S’ha continuat amb la catalogació dels llibres de la Sala de Lectura, en 
procés des de 2014. Concretament, s’ha incorporat l’interval d’exemplars amb les 
signatures compreses entre la 18.352 i la 22.415 (volums que corresponen tant a 
registres nous com a exemplars de registres ja existents). 

 
 
També s’ha seguit amb la catalogació del fons bibliogràfic del doctor 

Joaquim Molas, amb la inclusió d’uns 1.800 registres, compresos entre el 17.527 
i el 19.251 (volums que corresponen tant a registres nous com a exemplars de 
registres ja existents). 
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D’aquest mateix llegat, s’ha fet també l’inventari de la part corresponent a les 

caixes originals del fons documental, per a permetre un millor accés a les 
consultes dels usuaris, al mateix temps que facilitarà el treball posterior de major 
especificitat descriptiva. S’ha volgut posar èmfasi a l’epistolari, del qual s’ha 
registrat un inventari específic a la base de dades i que ha generat un total de 
5.511 registres. 
 
Un altre àmbit històricament actiu ha estat l’epistolari propi de Víctor 

Balaguer. Enguany se n’ha continuat la catalogació, amb un total de 3.023 
registres en acabar l’any, corresponents a les cartes compreses entre els anys 1891 i 
1896. 
 
Al catàleg principal de la Biblioteca, Pasífae, s’hi han incorporat, al llarg de l’any, 
els següents nous registres: 

● 1.829 registres nous corresponents al Fons Joaquim Molas 
● 2.063 registres nous corresponents a exemplars de la Sala de Lectura (segle 

XIX) 
● 191 registres nous corresponents als segles XX i XIX 

 
En referència al traspàs habitual de registres bibliogràfics del Catàleg 

Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), en el qual contribuïm, 
s’han importat un total de 3.792 registres destinats a nodrir el catàleg propi 
d’Inmagic d’obres del nostre fons amb registres ja existents en aquesta eina 
consorciada. 
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Adquisicions i donacions 

 
● Fons Caba i Orriols: s’han rebut un seguit de fotografies, de les quals s’ha 

fet un inventari per a facilitar-ne l’accés general. 
● Fons Ricard Giralt-Miracle: una donació de material dissenyat per 

aquest productor, que inclou plaquetes, cartells, llibres i sobrecobertes. 
Donada pel seu fill Daniel Giralt-Miracle. 

 
● Fons Ivern: el 3 d’abril s’ha rebut una donació de publicacions locals de 

Vilanova i la Geltrú, d’entre els quals hi ha algun número de revista, 
programes de festes locals, etc. Se n’ha fet un inventari per a facilitar-ne 
l’accés general. 

● Fons Eugeni d’Ors: el 19 de novembre s’ha fet efectiva la donació del seu 
llegat, per part d’Oriol Casanovas. Conté 251 llibres d’Eugeni d’Ors i 
traduccions. 
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5.6. Preservació 
 

Digitalització 

 
Del fons d'Enric Cristòfor Ricart s'ha digitalitzat l’epistolari i s’han inclòs 1.611 
nous fitxers TIFF, el que ha sumat 2.727 nous fitxers TIFF, entre la tasca del 
personal fix i l'alumna de pràctiques. 
 

 
 
De l'epistolari de Víctor Balaguer, s'han digitalitzat 4.968 fitxers 
(corresponents als anys 1870 i 1871): tots amb els seus corresponents TIFF, JPEG i 
enllaç al catàleg. 
 
Restauració i enquadernació 

 
En la constant tasca de catalogació de llibres de la Sala de Lectura, s'ha seguit 
amb l'habitual col·locació de faixes de paper barrera. 
 
Per a les publicacions periòdiques del fons fundacional s'ha elaborat 
aproximadament un centenar de carpetes de cartró verd per a les de mides C i D. 
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També s'han fet diverses tasques de conservació al fons de Joaquim Molas: 

• Pel que fa a l'Arxiu personal, s'ha ubicat el gruix principal en caixes, s'ha 
col·locat l'epistolari en uns 250 sobres de paper barrera, i també els originals 
d'obres literàries en capses, sobres de paper barrera i fundes Melinex.  

• D'altra banda, al Fons bibliogràfic, al temps que s'ha catalogat, s'han anat 
posant els fullets en sobres i caixes de conservació, i s'han elaborat algunes 
faixes de paper barrera per als llibres 

Per últim, s'ha elaborat una vintena de sobres per a la conservació de la donació de 
fotografies del fons Caba-Orriols. 
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5.7. Formació, pràctiques i altres col·laboracions 
 
En relació a la col·laboració amb instituts, s’ha acollit una alumna de pràctiques 

de l’Institut Manuel de Cabanyes, que ha treballat, principalment, en tres 
àmbits: 

- Col·lecció de menús: numeració dels menús, col·locació en sobres de 
paper barrera i elaboració de fundes en Melinex 

- Fons Enric Cristòfor Ricart: digitalització de l’epistolari (1.180 fitxers 
TIFF) 

- Fons Joaquim Molas: emplenament del camp “Lloc” de l’epistolari 
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5.8. Aula Joaquim Molas 
 
Des de l’Aula Joaquim Molas s’ha vingut treballant els últims anys en la generació 
d’una publicació sobre els Quaderns Kodak, d’Enric Cristòfor Ricart. El 24 de 
gener s’ha dut a terme, finalment, la lectura de la tesi resultant, i la publicació del 
llibre en paper ha quedat pendent per a l’any 2020. 
 

 
 
Des de la Biblioteca s’ha contribuït també a la dotació de textos i àudios de 
conferències per a nodrir la web de l’Aula Molas. 
 

 
 
I el 25 de maig s’ha dut a terme una visita per als professors dels departaments 
de les universitats associades a l’Aula Molas, que ha tingut una vintena d’assistents. 
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L’Aula Joaquim Molas ha treballat també, junt amb l’Avenç, en la generació de la 
publicació Debat sobre [la] cultura catalana, que ha estat presentada amb 
èxit en dos actes. Un, a la pròpia Sala de Lectura de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, amb la participació d’Oriol Amat, Màrius Serra i Jordi Cerdà, que es pot 
visionar al nostre canal de Youtube.  
 

 
 
L’altre, a finals d’any, al CCCB (Barcelona) en format de diàleg en femení de 5 
personatges actuals de la cultura catalana: Maria Bohigas, Najat El Hachmi, Àngels 
Margarit, Mercè Picornell y Simona Škrabec. 
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