
Vilanova i la Geltrú

M E M Ò R I A  2 0 2 0

Organisme Autònom 
de Patrimoni 

Víctor Balaguer



GOVERNANÇA
A nivell de governança destaquem aquest 2020 la sol·licitud de la cessió d’ús
de l’Espai Far a l’OAPVB i la modificació de l’organigrama, que passa a
estructurar-se en 4 àrees.

COVID-19
L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID, i per les
limitacions que ha suposat en el desenvolupament de les activitats culturals.
És una realitat que l’impacte de la pandèmia en el nombre de visitants ha estat
important.

INVERSIONS
A nivel d'inversions hem de destacar que durant aquest any s’han realitzat les
obres de substitució de la coberta de la Sala Foment. Aquestes obres han estat
possible gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

ACTIVITATS
A nivell d’exposicions, malgrat les dificultats per la pandèmia, la BMVB ha
estat capaç de produir l’exposició El perquè de tot plegat: col·leccions d’un
Museu d’Interès Nacional. 

Destacats



Olga Arnau Sanabra (Alcaldessa)
PRESIDENTA

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)
Andrea Granell Querol (en substitució del Sr. Bernat Deltell Milà
des del 14 de desembre)

Patronat



Equipaments adscrits

Biblioteca Museu
Víctor Balaguer

Torre Blava - 
Espai Guinovart

Santa TeresaMuseu Romàntic
Can Papiol

Marquès de
Castrofuerte

Masia Nova

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

EQUIPAMENT MUSEÍSTIC EQUIPAMENT MUSEÍSTIC EQUIPAMENT MUSEÍSTIC EQUIPAMENT ARXIVÍSTIC EQUIPAMENT PATRIMONIAL EQUIPAMENT PATRIMONIAL

Superfície
4200 m2
Col·leccions
13.500 objectes
i 24.475 volums

Superfície
3390 m2
Col·leccions
5.100 objectes

Superfície
180 m2

Superfície
1530 m2
Col·leccions
...
i 2.225m lineals

Superfície
950 m2

 
 

Superfície
1129 m2



Organització
ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

 Àrea de col·leccions,
comissariat i conservació

Àrea de programes,
públics i comunicació

Àrea d'administració,
gestió i RRHH

Àrea de biblioteca,
documentació i coneixement

Gestió Administrativa
Gestió Econòmica
RRHH
Manteniment
Seguretat
Contractació i compres
Transparència
Serveis jurídics
Informàtica
RSC
Gestió d’espais
Representació de la institució

Planificació i organització
Fons documental,
catalogació i BBDD.
Impuls a la recerca a través
de l’aula Molas
Programació d’activitats de
la biblioteca.
Serveis i recursos educatius
Publicacions
Contactes institucionals

Fons i col·leccions
Registre, inventari,
catalogació.
Documentació i
recerca.
Disseny i planificació
del Pla de conservació.
Restauració
Planificació i gestió
d’exposicions.
Moviment d’obres

Programació i difusió
d’activitats adreçades als
diferents públics
Projectes culturals
Serveis i recursos
educatius
Museografia
Comunicació i xarxes
socials.
Atenció al públic
Amics del Museu

Estratègia - Innovació - Transformació digital - Imatge de marca - observatori de públics

Gerència



Relació de llocs de treball 
Gerent  

Direcció del Museu 

Responsable de la Biblioteca  

Responsable de l’Àrea de programes, públics i comunicació 

Auxiliar administratiu 

Tècnic mitjà de Biblioteca  

Tècnic mitjà de Museu

Tècnic mitjà de col•leccions i comunicació  
Tècnic auxiliar de manteniment  

Conserge de Biblioteca 
Conserge de Museu 

VACANT

1

1

1

1

1

2

1

1

1
1
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Finances



Entrades o lloguers: 17.371,99 €

Ajuntament de Vilanova: 600.000,04 €

Generalitat de Catalunya : 93.692,20 €

Diputació de Barcelona: 43.602 €

Altres: 3.580,84 €

TOTAL: 758.247,07 € Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
79.5%

Generalitat de Catalunya
12.4%

Diputació de Barcelona
5.8%

Ingressos



Despeses per
capítols

Personal
57.7%

Inversions
15.5%

Serveis d'atenció al públic
12%

Manteniment i subministraments
10.5%

Activitats culturals
4%

Actius financers
0.3%

Personal : 506.533,33

Manteniment i subministraments: 92.218,80 €

Serveis d’atenció al públic: 105.307,30 €

Activitats culturals: 35.030,97 €

Inversions: 136.155,49 €

Actius financers: 2408,30 €

TOTAL: 877.654,19 €
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Infraestructures 
i manteniment



ADAPTACIÓ A LA VISITA
PÚBLICA EN TEMPS DE
COVID

Amb la nova situació, s’han hagut de
prendre un seguit de mesures per
garantir la seguretat del personal i els
visitants. Algunes d’aquestes mesures
han estat: la col·locació de noves
senyalitzacions, de dispensadors amb
gel hidroalcohòlic i mocadors
higiènics, catenàries i la modificació
del recorregut de la visita.

 

EN TOTS ELS EQUIPAMENTS



REMODELACIÓ DE
LA COBERTA DEL
CAFÈ FOMENT

Amb el suport del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya s'ha
substituït la coberta d’obra
existent per una de nova per
evitar les filtracions pluvials
que es produïen en aquesta
zona. Els treballs han anat
càrrec de l'empresa Obres
Quintana i s’han prolongat
durant 5 mesos.

TRASLLAT DE SALA
TEMPS DEL
MODERNISME I CAFÈ
FOMENT

A causa de les obres, l’antiga
sala Art Contemporani s'ha
hagut de modificar per tal
d’encabir-hi les col·leccions
Modernisme i Cafè Foment. La
realització i instal·lació de dues
parets centrals ha estat
necessària per diferenciar els
dos àmbits i, alhora, ampliar
l’espai expositiu.

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



MUNTATGE DE
L’EXPOSICIÓ “EL
PERQUÈ DE TOT
PLEGAT” A A LA SALA
DE TEMPORALS

La producció de la mostra ha fet
necessari adequar la sala de
temporals amb la construcció d’una
estructura modular de fusta amb 

 diferents mòduls per tal d’ampliar el
nombre de peces exposades. 

REPINTAT DE LA
REIXA EXTERIOR

La reixa perimetral que
delimita el jardí de la
Biblioteca-Museu es trobava
en mal estat de conservació i
presentaba punts d’oxidació.

Després d’una neteja a
pressió, s’encarrega a una
empresa externa el seu
repintat amb Oxirón Forja.

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



PINTURA DE LA
PINACOTECA

Aprofitant les setmanes de
tancament per la pandèmia, es
procedeix al desmuntatge,

protecció i emmagatzematge dels
quadres que es troben a la paret
est de la Pinacoteca i s’inicien els
treballs de massillat i pintat
d’aquesta, que presentava petits
desperfectes i diverses taques
d’humitat. Es netejaran i aïllaran,

també, els finestrals de la sala.

INSTAL·LACIÓ D'UNA
SENYERA A
L'ENTRADA

Amb la voluntat de celebrar la
declaració de la Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer “Museu d’Interès
Nacional”, es procedeix a la
instal·lació al jardí d’un pal i una
senyera, juntament amb una placa
commemorativa d’aquest fet.

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



IMPERMEABILITZACIÓ

PORXO ENTRADA

SANTA TERESA

Els desperfectes ocasionats per
les fortes ventades ens obliguen
a retirar les planxes de zinc
malmeses que es troben sobre
el porxo d’entrada. Un cop
retirades, es neteja a fons la
coberta i s’hi aplica una
protecció de cautxú-fibra per a
la seva impermeabilització.

CASA SANTA TERESA



SEGELLAT DE LES
FINESTRES SOBRE LA
VOLTA DE LA SALA DE
BALL

El deteriorament causat per la
intempèrie en les finestres que es
troben sobre la volta de la Sala de
Ball ha estat provocant, durant
mesos, filtracions d’aigua de pluja
que han afectat les grisalles de la
propia sala. Es lloga un aparell
elevador per poder subsanar
aquests efectes amb un material
segellant.

NETEJA DE CANALS I
TEULADES DEL CARRER
PREMSES

Durant l’actuació en les finestres
sobre la volta, es detecta en la
canal i desguassos superiors
l’acumulació, per erosió, de sauló
constructiu i la consegüent aparició
d’elements vegetals. Aprofitant
l’aparell elevador, es procedeix a la
retirada d’aquests elements i a la
neteja a fons de la canal.

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL



IMPRIMACIÓ DEL LLAC

A causa de l’ús de clor en el
sanejament de les aigües de
l’estany, la pel·lícula amb base de
silicona que l’impermeabilitzava
començava a presentar un fort
desgast. Es procedeix a retirar
aquesta capa amb aplicació tèrmica
i rascat i es substitueix per una altra
emprada en piscines i amb alta
resistència al clor.

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL



REPARACIÓ DE

L’ESTRUCTURA DE

SUPORT DEL VAIXELL

QUE CULMINA LA TORRE

BLAVA

Degut a les fortes ventades que es
produeixen a principis d’any, un
dels elements metàl·lics del penell
en forma de vaixell que es troba
dalt la Torre ha hagut de ser soldat
novament. Un cop dalt de
l’estructura, tècnics municipals han
aprofitat per revisar l’estat general
de la mateixa.

PINTURA DEL PORTALÓ
D’ENTRADA

Per efecte de la insolació
constant, el portaló d’accés de
la Torre Blava necessita el
sanejament i repintat anual.

TORRE BLAVA - ESPAI GUINOVART
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Resum d'actuacions
 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Museu Romàntic Can Papiol

Torre Blava - Espai Guinovart
 

 



Exposició temporal Museu d'Interès Nacional

Inici commemoració Any Magriñà

Publicació del catàleg del Prado

Augment de la presència a les xarxes socials

Estrena del canal Youtube

Principals actuacions de la
Biblioteca Museu Balaguer 

Coordinació Museus de la ciutat 
i implementació de la seva marca

Participació en el projecte MedGaims

Nova plataforma del catàleg de la Biblioteca



L’exposició vol commemorar la història i singularitat de la institució
mostrant com han anat arribant col·leccions -de caràcter nacional i de
molt variada naturalesa- des de la fundació fins l’actualitat: pintura i
escultura catalana del segle XIX, llibres d’antiquària, incunables, dipòsit
del Prado, aixovar funerari d’Egipte, gravats, pergamins, fotografies i
mapes d’ultramar, etnologia, ceràmica, fons de personalitats
contemporànies com Magrinyà, Toldrà, Ricart o Molas i art
contemporani. 

Exposició temporal
El perquè de tot plegat
Col·leccions d'un Museu d'Interès Nacional 
Del 23 d'octubre de 2020 al 29 d'agost de 2021

Recorregut virtual per l'exposició

Un recorregut per les diferents col·leccions que formen part de la institució
des de la seva fundació, i fins als nostres dies

https://my.matterport.com/show/?m=wuX44FEEPat


En commemoració del 25è aniversari de la mort del ballarí, s’han
programat un conjunt d’accions per al 2020-2021, que han iniciat
amb la producció de l’audiovisual Joan Magrinyà. El mestre, la
memòria de la dansa, al qual s'ha incorporat documentació diversa del
seu fons personal.

Produït per Canal Blau, que també l'ha emès en primícia durant les
festes de Nadal. S'ha incorporat al canal de Youtube,  on té gairebé
900 visualitzacions a principis del 2021.

Inici commemoració Any Magriñà 

També hi ha participat
l'Associació LiceXballet, amb
la qual s'ha signat un conveni
per a formalitzar i enfortir la
relació que des de 2013
mantenen les dues parts en les
tasques de documentació del
llegat del ballarí.

https://www.youtube.com/watch?v=bFJZYFHMnjY&t=1744s
https://www.youtube.com/watch?v=65c9Ljtyalg


Publicació catàleg de l'exposició "La presència
del Prado. Episodis d'una història"

Amb textos de Mercedes Orihuela Maeso i Luz Pérez Torres
(Museo Nacional del Prado) i Mireia Rosich Salvó i Mònica
Álvarez Calderón (Museu Víctor Balaguer)

Edició en català d'Angle Editorial
Edició en espanyol de Lectio Ediciones

La publicació repassa la història de més de cent trenta anys que vincula
les dues institucions. S'han revisat cartes, llibres d’actes, fotografies i tota
mena de documentació que ha permès detallar capítols fins ara poc
coneguts -o poc estudiats- en relació amb la col·lecció, com els anys de
la guerra civil. 

Inclou també una catalogació detallada de les 38 pintures que el Museo
del Prado té a Vilanova i la Geltrú, i una relació de les 54 pintures i 3
escultures que hi havia en el dipòsit original, retornat a Madrid l’any
1981 després de conegut incident del robatori al Museu.



S’ha iniciat el procés de migració de les bases de dades de
Pasífae, de la plataforma Inmagic, ja obsoleta, a la nova
plataforma Koha, que es podrà veure properament.

12 de juny: aturada de la catalogació i inici del procés tècnic
intern d’unificació de totes les bases de dades en una.

L’empresa Orex ha pautat els procediments tècnics de la
migració, que es consolidarà el 2021.

S’ha comptat amb el finançament subvencionat de la
Diputació de Barcelona.

Nova plataforma del catàleg de la Biblioteca



Seguidors a xarxes
Facebook: 2.877 seguidors (+6%)
Instagram: 2.097 seguidors (+35%)
Twitter: 2.427 seguidors (+ 18%)
Youtube: 221 subscriptors (nou)

Amb la finalitat d’impulsar la presència continuada a les xarxes
socials, la BMVB ha començat a desenvolupar continguts molt
diversos per a Twitter, Instagram, Youtube i Facebook, durant tot
l'any, i coincidint amb diferents esdeveniments, com Sant Jordi, o
amb activitats organitzades des de la mateixa Biblioteca Museu.

En activitats en streaming

633 usuaris

Augment de la presència a les xarxes socials

Primer any que se'n realitzen 



Obres comentades
Sessions dels Chill out de mites i art
Conferències i diàlegs
Passejades pel museu (col·leccions, exposicions)

Data de llançament: 31 de març de 2020

Tipologies de vídeos:

Estrena del Canal Youtube



Coordinació Museus de la ciutat i
implementació de la seva marca

Des de l'OAPVB es duu a terme la coordinació d'activitats conjuntes de
tots els museus de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Engany cal ressaltar
activitats com: 

- Dia Internacional dels Museus (en format digital)
- Campanya de públics de l'estiu
- Diumenges gratuïts durant el confinament municipal i comarcal
- Producció d'un vídeo promocional dels museus de la ciutat 
- Consolidació i ús de la identitat visual 



Col·laboració amb MedGaims pel desenvolupament d'un projecte
europeu de gamificació d'una experiència turística a la ciutat de
Vilanova i la Geltrú. Es desenvolupa juntament amb altres països del
Mediterrani com: Itàlia, Jordània, Portugal, etc. 

La trama principal del projecte s'envolta de personatges històrics
com Víctor Balaguer,  Joan Oliva o Eduard Toda. 
S'han aportat els espais de la Biblioteca Museu pel desenvolupament
espaial d'alguna de les propostes lúdiques, documents bibliogràfics
del fons, així com documentació de la institució per a dotar de
veracitat històrica els jocs que es desenvolupen. 

Participació en el projecte MedGaims

Llançament del projecte durant el
segon semestre del 2021 amb la
creació de 10 jocs digitals i analògics 



BIBLIOTECA

 

- ACTIVITATS
- SERVEIS ALS USUARIS
- PROMOCIÓ DEL FONS
- DIFUSIÓ
- IDENTIFICACIÓ DEL FONS
- PRESERVACIÓ DEL FONS
- COL·LABORACIONS



ACTIVITATS

Presentació pública de Quaderns Kodak, edició del diari
íntim d’E. C. Ricart, promoguda per l’Aula Joaquim
Molas, a cura del filòleg Enric Blanco. Es va presentar el 16
de juliol, a càrrec del mateix Enric Blanco i de la
historiadora de l’art Teresa M. Sala.

Acte enregistrat i incorporat al canal de Youtube que, a
principis de 2021, compta amb 58 visualitzacions.

L'Aula Joaquim Molas també ha signat la
pròrroga de l’acord de col·laboració

entre universitats i OAPLV

https://www.youtube.com/watch?v=HCWOyaSwhpY
https://www.youtube.com/watch?v=HCWOyaSwhpY&list=PLJfIYK2T7jLKRKIbGWeMGyVp0NO7uZVf0&index=4


179 dies obertura presencial (470 el 2019)

223 usuaris presencials (569 el 2019)

1,25 usuaris/dia de mitjana (1,21 usuaris/dia el 2019)

1.457 consultes bibliogràfiques a distància
(el doble: 769 el 2019)

SERVEIS ALS
USUARIS

Del 16 de març al 31 de maig i de l’1 al 20 de novembre
el servei de consulta a sala va ser suspès dins les

restriccions per la Covid-19,
i es van seguir atenent les consultes a distància.

 
En els períodes en què s’ha pogut recuperar la

presencialitat, el servei s’ha ofert amb cita prèvia.

Atenció bibliogràfica

Reprografia

2.443 fitxers facilitats (més del doble: 1.050 el 2019) 



PROMOCIÓ
DEL FONS

Núm. 34, Senyals al cel, treballs a la terra (Gener)
Núm. 35, La dona en els exlibris (Febrer)

Núm. 36, Un Prerafaelita català (Primavera)
Núm. 37, Els quaderns Kodak d’E.C. Ricart (Estiu)
Núm. 38, Carner, classicisme, civilitat, ironia i tendresa (Tardor)
Núm. 39, Joan Perucho, la realitat màgica de les coses (Hivern)

 

La Vitrina, mostra documental periòdica per a la de difusió i visibilitat
dels fons bibliogràfics, s’ha continuat elaborant.

Al març, donades les restriccions a la presencialitat sorgides del Covid-19
i coincidint amb la número 36, La Vitrina ha evolucionat a una
publicació virtual, trimestral i amb un contingut més aprofundit i
atractiu que es pot llegir des de la pàgina web.

Evolució de La Vitrina:
publicació trimestral virtual aprofundida



Visites al repositori col·laboratiu Memòria Digital de Catalunya

4.508 sessions (3.306 el 2019)
3.219 usuaris (2.385 el 2019)
40.693 pàgines (20.311 el 2019)

DIFUSIÓ

Visites a la pàgina web

1.832 als catàlegs (1.823 el 2019)
392* als fons
751* a La Vitrina

*Les dades sobre els fons i La Vitrina les vàrem començar a registrar
al mes d’agost



IDENTIFICACIÓ
DEL FONS 

1.412 registres nous al catàleg general Pasífae
La major part (1.182) corresponent a la continuació de la
catalogació dels llibres de la Sala patrimonial.

1.371 registres nous al catàleg col·lectiu CCUC

1.039 registres nous de l’epistolari de José Cruset

Enguany, excepcionalment, només s’ha
catalogat fins al 12 de juny, data en què s’ha
aturat la catalogació per poder donar inici a les
tasques d’integració de bases de dades per a
migrar-les al nou catàleg

CATALOGACIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC

DESCRIPCIÓ DELS FONS PERSONALS
Elaboració de les fitxes NODAC (eina de la Norma de Descripció
Arxivística de Catalunya), per a identificar, contextualitzar, descriure el
contingut i l’estructura i les condicions d’accés i d’ús, dels principals fons
personals de la biblioteca.

Enric Cristòfol Ricart
Eduard Toda
Eduard Toldrà
Joan Magriñà
Joaquim Molas
...



PRESERVACIÓ
DEL FONS

3.235 procedents d’aquesta funció interna continuada,
principalment l'epistolari Víctor Balaguer (6.621 el 2019, en
què vam tenir el suport extra de 2 persones de pràctiques)

1.121 procedents dels encàrrecs de reprografia (1.239 el
2019)

0 procedents de serveis contractats externament
 

4.356 nous fitxers (7.742 el 2019)

CONSERVACIÓ DIGITAL



Participació en la conferència Les biblioteques a Catalunya i la
Barcelona de 1895. Model i impacte de la BPA de Montserrat Comas,
on se subratllà la rellevància del sorgiment de biblioteques com la
nostra en la posterior organització bibliotecària del país, dins als
actes del 125è aniversari de la Biblioteca Arús de Barcelona. 

Es pot trobar l’enregistrament a Youtube, que a principis de 2021
compta amb 346 visualitzacions.

COL·LABORACIONS
Col·laboració amb l'Any Alexandre de Riquer, al
qual s'ha dedicat el número 36 de La Vitrina.

Ha estat publicada a web del Departament de Cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=9OO98tkxekU&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=9OO98tkxekU


MUSEU 

- ACTIVITATS: PRESENCIALS I DIGITALS
- USUARIS I VISITANTS
- PROJECTES DE DIFUSIÓ
- SERVEI EDUCATIU
- PRÉSTECS I DONACIONS
- RESTAURACIONS
- COL·LABORACIONS



ACTIVITATS DESTACADES

Dia Internacional dels Museus (DIGITAL)
Enguany la celebració del Dia Internacional s'ha realitzat a través de les xarxes socials. La proposta ha volgut fer costat a
la gent cercant la seva complicitat i fent-los present als museus mitjançant unes petjades digitals, i la creació d'un concurs
familiar a través de la plataforma Kahoot. 

Cicle Chill out de mites i art
La cita mensual s'ha mantingut malgrat el confinament amb sessions en streaming per instagram live. A la primavera es
van presentar Les Amazones, Les Sirenes, Atena. A la tardor es va fer un cicle sobre l'Odissea, amb Circe, Calipso i
Penèlope.

Celebració any Alexandre de Riquer
Afegint-nos a la commemoració impulsada per la Generalitat, es va celebrar un diàleg entre la comissària de l'Any Teresa
Costa i la directora del Museu, Mireia Rosich sobre "Alexandre de Riquer i els Prerafaelites".

ACTIVITATS 

46 ACTIVITATS PRESENCIALS (públic
general, especialitzat i familiar)

7 ACTIVITATS DIGITALS (itineraris,jocs i
tallers per a descarregar) + Accions de
participació a les xarxes socials

12 JORNADES DE PORTES OBERTES



USUARIS 

En dies d'accés gratuït
1.304 usuaris

4.903 visitants

Presencials:
-71% respecte 2019

Suposen un 27% del total de visitants

Nombre d'usuaris en activitats presencials
1.605 usuaris Suposen un 33% del total de visitants

Usuaris web:

10.979 visitants -17% respecte 2019



Escolars:
691 alumnes

27 grups escolars

Programa
d'activitats 
escolars
2020-2021

SERVEI
EDUCATIU

-61% respecte el 2019

-61% respecte el 2019

Adaptació de les activitats
a la situació sanitària: 
Reducció d'alumnes/grup
Atenció a un grup per dia11 propostes

Activitats a la carta

https://www.victorbalaguer.cat/wp-content/uploads/2020/09/BALAGUER-PAE-2020-2021.pdf


Préstecs a Catalunya: 8
Museu d'art de Girona
Museu de la pell d'Igualada
Museu tèxtil de Terrassa

PRÉSTECS 

Número total d'objectes prestats: 28

Préstecs internacionals: 3
Museum of Russian Impressionism

Préstecs estatals: 17
Fundació Mapfre - Madrid
Museo Arqueológico Nacional - Madrid
Museo de la Evolución Humana - Burgos
La Caixa - Madrid, Saragossa, Mallorca

Disminució del 9,3% respecte 2019



DONACIONS 

Donació Pedro Mayol

Donació Raynard Llusà

Donació Xavier Barba

Ushabti / Responent

Retrat de Ramon Llusà i Ventura

Retrat de Ramona Espinalt

Quadern de notes de Dionís Baixeras 



Recerques sobre l'àrea de les dones artistes 
Comissió de Gènere i identitats de la XMAC. 
Encàrrec de cens de dones artistes en les col·leccions dels Museus de la
Xarxa.

Recerques amb grup GRACMON de l'UB
Projecte finançat pel Ministeri d'Educació: "Entre ciudades:
el arte y sus reversos en el período de entre siglos (XIX-XX)".

Recerques en el camp de l'Arqueologia
Amb el Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia
del Garraf-Ordal (CIPAG) i l'Institut Català de Paleontologia
Humana i Evolució Social (IPHES).

Conveni amb l'Institut Dolors Mallafré
Dins la branca de batxillerat, l'Institut disposa d'una línia de batxillerat
artístíc. Amb aquest conveni, s'ha generat un marc de treball per a
realitzar activitats conjuntes.

COL·LABORACIONS 



MUSEU ROMÀNTIC
CAN PAPIOL

- ACTIVITATS: PRESENCIALS I DIGITALS
- USUARIS I VISITANTS
- SERVEI EDUCATIU
- PRÉSTECS I DONACIONS
- COL·LABORACIONS



ACTIVITATS DESTACADES

Tot torna: moda i tendències al segle XIX
Activitat, on a través de les estances nobles de Can Papiol es mostra la moda i els gustos de la
societat del 1800: mobiliari, indumentària i ornamentacions d’una època que té encara molta
relació amb els nostres dies. 

Visita familiar a Can Papiol
Visita dinamitzada perquè grans i petits coneguin la història de la casa i la vida al segle XIX. 

Visita nocturna a Can Papiol
A través d'una visita nocturna, es coneix les diferents estances de la casa i els usos i costums durant
el segle XIX. 

ACTIVITATS 

42 ACTIVITATS PRESENCIALS (públic
general i familiar)

3 ACTIVITATS DIGITALS (jocs i tallers per a
descarregar) + Accions de participació a les xarxes
socials

11 JORNADES AMB VISITES GRATUÏTES



USUARIS
PRESENCIALS

En dies d'accés gratuït
270 usuaris

Un any marcat pel 

COVID-19

Presencials:
2.085 visitants -71% respecte 2019

Suposen un 13% del total de visitants

Nombre d'usuaris en activitats presencials
745 usuaris Suposen un 36% del total de visitants



USUARIS
DIGITALS

Un any marcat pel 

COVID-19

Usuaris pàgina web :
6.324 visitants +5% respecte 2019

Seguidors a xarxes
Facebook: 1.194 seguidors (+8%)

Instagram: 1.337 seguidors (+14%)

Twitter: 1.427 seguidors (+8%)



Escolars:
389 alumnes

17 grups escolars

Programa
d'activitats 
escolars
2020-2021

SERVEI
EDUCATIU

-62% respecte el 2019

-58,6% respecte el 2019

Adaptació de les activitats
a la situació sanitària: 
Reducció d'alumnes/grup
Atenció a un grup per dia7 propostes

Activitats a la carta

https://www.museucanpapiol.cat/wp-content/uploads/2020/10/PAPIOL-PAE-2020-2021_c.pdf


CONSULTES,
PRÉSTECS I
RESTAURACIONS

Decoum. Vestir la taula per l'ocasió. Museu tèxtil de
Terrassa

Préstecs

Carruatges del porxo del jardí
Tractament per eliminar els corcs de les cadires de reserves
Restauració estructural i tractament per eliminar els corcs 

Conjunt d'objectes de l'exposició permanent

Restauracions

      de la tauleta de la Sala dels Malalts

Hi ha hagut un total de 3 consultes d'usuaris
al fons documental del Papiol que han
implicat moviment de documentació a la
Biblioteca Balaguer per a la consulta.



TORRE BLAVA-
ESPAI GUINOVART

- USUARIS I VISITANTS
- SERVEI EDUCATIU



Presencials:
567 visitants

USUARIS

-75% respecte 2019

Durant la temporada d'estiu 2020 la Torre
Blava va reduir els seus mesos habituals
d'obertura: del 18 de juliol al 13 de setembre,
dissabtes i diumenges de 18 a 21 h



Escolars:
68 alumnes

3 grups escolars

Programa
d'activitats 
escolars
2020-2021

SERVEI
EDUCATIU

-91% respecte el 2019

-90,4% respecte 2019

Les visites escolars sol·licitades
pels mesos de setembre-
desembre 2020 (primer
trimestre del curs escolar) s'han
posposat per protocol al mes de
maig de 2021. 

3 propostes

https://www.vilanova.cat/doc/doc_76648093.pdf


 2021
L'adscripció

d'un nou
equipament

cultural



ESPAI FAR

- ACTIVITATS: PRESENCIALS I DIGITALS
- USUARIS I VISITANTS
- SERVEI EDUCATIU



ACTIVITATS DESTACADES 

Dia Internacional dels Museus (DIGITAL)
Enguany la celebració del Dia Internacional dels Museus s'ha realitzat a través de les xarxes socials. La
proposta ha volgut fer costat a la gent cercant la seva complicitat i fent-los present als museus
mitjançant unes petjades digitals, i la creació d'un concurs familiar a través de la plataforma Kahoot. 

"Visita virtual al port pesquer" (DIGITAL)
Descoberta del port pesquer mitjançant material audiovisual i finalitzant l’activitat amb un joc
interactiu.

"Anem per feina"
Activitat familiar autoguiada basadaen un joc de pistes per descobrir els oficis del nucli mariner.

ACTIVITATS 

22 ACTIVITATS PRESENCIALS (públic general i
familiar)

5 ACTIVITATS DIGITALS (jocs, taller, visita virtual i
càpsules virtuals)+ Accions de participació a les xarxes
socials 

 10 JORNADES DE PORTES OBERTES



USUARIS
PRESENCIALS

Un any marcat pel 

COVID-19

Presencials:
2.813 visitants -65% respecte 2019

En dies d'accés gratuït
801 usuaris               Suposen un 28,5% del total de visitants

Nombre d'usuaris en activitats presencials
812 usuaris               Suposen un 28,8% del total de visitants



Seguidors a xarxes:

Facebook: 1752 seguidors (+18%)
Instagram: 1840 seguidors (+30%)
Twitter: 604 seguidors (+18%)
Youtube: 104 seguidors (+96%)

USUARIS
DIGITALS

Un any marcat pel 

COVID-19

Usuaris web:
31.481 interaccions*
*No es disposa de la xifra d'usuaris



Programa
d'activitats 
escolars
2020-2021 Escolars:

221  alumnes

9 grups escolars

SERVEI 
EDUCATIU

8 propostes
-87% respecte el 2019

-88% respecte el 2019

Adaptació de les activitats a la situació
sanitària: 

Reducció d'alumnes/grup
Atenció a un grup per dia

https://www.vilanova.cat/doc/doc_76648093.pdf


DE FRANCESC ROIG TOQUÉS

PLANIFICAR I REORDENAR LES
COL·LECCIONS DE RESERVESE L S  O B J E C T I U S  D E L

2021
IMPLEMENTAR EL NOU
ORGANIGRAMA TÈCNIC AMB
ELS 4 DEPARTAMENTS

L'Organisme Autònom de Patrimoni
Víctor Balaguer, té els següents objectius
generals per aquest any. 

INSERIR L'ESPAI FAR EN
L'ESTRUCTURA DE L'OAPVB

 TREBALLAR EN EL PLA DE 
 L'ESTRATÈGIA DIGITAL

CREAR UNA NOVA PLAÇA DE
TÈCNIC DE COL·LECCIONS I 
 COMUNICACIÓ 

MILLORAR L'ACCESSIBILITAT A
LES COL·LECCIONS

CONSOLIDAR LA MARCA DE
MUSEUS DE LA CIUTAT

TANCAMENT DEL VÍCTOR
ROJAS A L'ESPAI FAR
JUNY - SETEMBRE

COMMEMORAR L'ANY
MAGRINYÀ I EL CENTENARI DE
FRANCESC ROIG TOQUÉS

PLANIFICAR I REORDENAR LES
COL·LECCIONS DE RESERVES

MILLORA DE LES
CANALITZACIONS DE LA BMVB
JUNY - JULIOL

FINALITZAR L'ACONDICIONAMENT  
DE LES SALES DE MODERNISME,
FOMENT I SILVELA
INICI A L'OCTUBRE

OBRES DE CLIMATITZACIÓ DE
LA BMVB
OCTUBRE 2021 - JUNY 2022

CONDICIONAMENT DE LES
ESCALES D'ACCÉS A LA BMVB
ABRIL - JUNY 2022

CREAR NOVES PROPOSTES
EDUCATIVES

TREBALLAR A FAVOR DE LA
INCLUSIÓ SOCIAL: GÈNERE,
DIVERSITAT FUNCIONAL,
NOUVINGUTS, ETC. 

IMPERMEABILITZAR LA
COBERTA DE LA CASA
CASTROFUERTE 
2022

GENERAR NOVES LÍNIES DE
RECERCA AMB LA UNIVERSITAT

TREBALLAR UNA LÍNIA
EXPOSITIVA DEL BALAGUER
D'ABAST NACIONAL

DOCUMENTAR L'ARXIU MOLAS

CONSOLIDAR  LA NOVA
PLATAFORMA DEL CATÀLEG
PASÍFAE

PLA DE DINAMITZACIÓ DEL
MUSEU CAN PAPIOL



Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor
Balaguer

C. Narcís Monturiol, 2

08800 Vilanova i la Geltrú


