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Organisme Autònom 
de Patrimoni 

Víctor Balaguer



GOVERNANÇA
A nivell de gestió destaquem l’autorització per part de Ports de Barcelona del
traspàs de la concessió de l'Espai Far, que fins ara tenia l’Ajuntament de
Vilanova, cap a l’OAP Víctor Balaguer. Amb aquest traspàs, l'Organisme
passa a gestionar directament el pressupost de l'Espai Far. 

PERSONAL
S’ha incorporat un nou tècnic de col·leccions i difusió a la plantilla de l’OAP
Víctor Balaguer. Amb aquesta contractació s’han internalitzat les tasques de
difusió que fins ara estaven incloses en la licitació de serveis d’atenció al
públic, subjectes a les necessitats de l’Administració.

COVID-19
Si bé els equipaments han pogut estar oberts durant tot l’any (excepte entre
els mesos de gener i març en el cas del Museu Romàntic Can Papiol), les
mesures de restricció d’aforaments han condicionat el seu normal
funcionament. En tot moment s’han pres les mesures establertes i els
equipaments de l’OAP Víctor Balaguer s’han incorporat al cens
d’equipaments culturals segurs.

Destacats



NOVA PLATAFORMA DEL CATÀLEG BIBLIOGRÀFIC
La Biblioteca ha posat en funcionament la nova plataforma del catàleg per
poder fer cerques en línia i accedir a la documentació bibliogràfica que
custodia, que incorpora notables millores i noves funcionalitats.

ACTIVITATS AMB PENSAMENT SOCIAL
A destacar dos projectes que s’han iniciat aquest any amb la voluntat que
es consolidin com a projectes estables en la programació dels nostres
museus: les visites adreçades i adaptades a la gent gran i el projecte al
voltant del Dia Universal de la Infància en coordinació amb la resta de
museus de la ciutat.

ADQUISICIÓ D’ENTRADES ONLINE
S’ha posat en marxa l’adquisició d’entrades online al Museu Papiol, amb la
voluntat d’ampliar en breu aquest servei a la resta d’equipaments.

Novetats



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
Judith Barbacil Mestres
Xavier López Soler
Andrea Granell Querol 
Marijó Riba Huguet (representant dels Amics de la Biblioteca Museu)

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 PATRIMONIAL EQUIPAMENT PATRIMONIAL EQUIPAMENT PATRIMONIAL EQUIPAMENT PATRIMONIAL

Superfície
4.200 m2
Col·leccions
750 objectes i
24.475 volums
bibliogràfics

Superfície
3.390 m2
Col·leccions
5.100 objectes

Superfície
180 m2

Superfície
1.530 m2
Col·leccions
12.750 objectes
i 2.225m lineals
de documents

Superfície
950 m2

 
 

Superfície
1.129 m2

Espai Far

EQUIPAMENT PATRIMONIAL

Superfície
832 m2
Col·leccions
Museu del Mar
4.679 objectes
Museu de curiositats
marineres
1.467 objectes



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
Conservació preventiva

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/Responsable de l'àrea d'administració, finances i RRHH  

Direcció del Museu/Responsable àrea col·leccions, comissariat i
conservació 

Direcció de la Biblioteca/Responsable àrea de biblioteca,
documentació i coneixement  

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 difusió  
Tècnic auxiliar de manteniment  

Conserge de Biblioteca 
Conserge de Museu 
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1

1

1

1

1

2

1
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*Personal adscrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  que
actualment dona servei a l'OAPVB 
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Finances



Entrades o lloguers: 41.952,98 €

Ajuntament de Vilanova: 750.000,00 €

Generalitat de Catalunya : 140.134,92 €

Diputació de Barcelona: 48.122,46 €

Altres: 6.908,30 €

TOTAL: 987.118,66 € Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
76%

Generalitat de Catalunya
14.2%

Diputació de Barcelona
4.9%

Ingressos



Despeses per
capítols

Personal
63.5%

Serveis d'atenció al públic
18.5%

Manteniment i subministraments
10.8%

Activitats culturals
7.2%

Personal : 548.397,67 €

Manteniment i subministraments: 94.694,67 €

Serveis d’atenció al públic: 159.698,19 €

Activitats culturals: 62.507,96 €

TOTAL: 865.298,49 €
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Infraestructures 
i manteniment



REVISIÓ DELS BAIXANTS DEL MUSEU

A finals d’any l’empresa Li-De, juntament amb tècnics municipals i de la Companyia
d’Aigües, revisen amb fibra òptica els baixants del museu i en comproven l’estat
d’aquests fins la seva sortida al torrent. Aquesta és una actuació prèvia a les obres de
millora dels baixants d'aigua que es farà a principis del 2022. 

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



REPARACIONS DE LA COBERTA

Es repara amb morter la barana de pedra del terrat situat sobre la sala egípcia i que
presentava minves i fissures que provocaven humitats a l’interior de la sala Llegat 56.

També s’aprofita per retirar els suports metàl·lics de la paret i es massillen els
desperfectes. També es repara part del mur de pedra que suporta la reixa perimetral (al
carrer Narcís  Monturiol) i que havia sofert despreniments parcials.

PREPARACIÓ D'ELEMENTS EXPOSITIUS A LA BIBLIOTECA

La Biblioteca ha dedicat una exposició a l’obra de Dante Alighieri amb motiu del 700
aniversari de la seva mort. Per a la seva preparació, es folren de nou els expositors metàl·lics,
es pinten peanyes i s’encarrega un caputxó de vidre per protegir la figura “Beatriu”.

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ TEMPORAL “EL
PERQUÈ DE TOT PLEGAT”

Desmuntatge de l’exposició “El perquè de tot plegat”. Durant els dies
següents, es retiren les peces exposades, es desmunten els elements
expositius (parets falses, vitrines, plafons explicatius) i, un cop buides les
sales, es retiren ancoratges i s’adequen les parets per fer-ne el repintat.

REPINTAT DE LA
REIXA EXTERIOR

El mes de juny s’inicia la fase
final de pintat de la reixa de
forja que delimita el jardí en
la seva vessant posterior. Els
treballs, que s’havien
començat l’estiu del 2020, no
s’havien pogut completar en
el seu moment degut a les
obres a la coberta de la sala
Café Foment-Modernisme.

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



IL·LUMINACIÓ ESPECIAL PEL 8 DE MARÇ I EL 25
DE NOVEMBRE

El 8 de març, en la celebració del Dia Internacional de les Dones, així com
el 25 de novembre, en el context del Dia Internacional per a l'eliminació de
la violència contra les dones, es modifica la il·luminació exterior del museu
amb la col·locació de filtres de color lila.

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER



Es fabriquen diversos
patins de rodes per al
trasllat i emmagatzematge
de les escultures.

Col·locació a paret de 8

reixes de conservació en el
magatzem de paper per la
posterior ubicació de les
cornucòpies de la
col·lecció Balaguer.

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE RE-ORG

Muntatge per part de
l’empresa Mecalux d'unes
estuctures per emmagatzemar
a la planta primera, i unes
reixes de gran format a la
planta baixa que allotjaran
diferents peces de retaules
medievals.

Després de la parada obligatòria d'aquest projecte de reorganització dels magatzems liderat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, enguany s'ha pogut assolir el projecte final. Això ha obligat a dur a terme algunes tasques per a millorar la infraestructura dels
magatzems com: 

CASA DEL MARQUÉS DE CASTROFUERTE



Per la conservació de dues pintures de gran format que es
troben al magatzem de la planta baixa i que, fins el
moment, estaven rodejant unes estructures de fusta molt
pesants, es decideix que durant la realització del Re-org, es
substituiran aquestes per unes altres de cartró industrial,
emprades en la construcció, molt més lleugeres i
resistents. Aquestes noves estructures van penjades
horitzontalment de les bigues del propi magatzem.

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE RE-ORG

CASA DEL MARQUÉS DE CASTROFUERTE



NOVA RECEPCIÓ MÉS ACCESSIBLE

Gràcies a la subvenció de la Generalitat de Catalunya, s'han pogut
realitzar diverses millores a la recepció per fer-la més accessible
per a tots els públics. 
Aquestes accions han consistit en: instal·lar un nou mostrador
adaptat per a persones amb mobilitatreduïda, millorar la
il·luminació de l'espai, i instal·lar un sistema WIFI per facilitar
l'accés a la informació.  

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL



TRASLLAT DE PRESTATGERIES

Dins de les accions realitzades dins del projecte Re-org, es
buiden i es desmunten les prestatgeries que acollien les peces
d'arquelogia als magatzems de l'edifici Marquès de
Castrofuerte. Un cop desmuntades, es procedeix al seu  trasllat
als magatzems de Can Papiol, on es munten de manera que
s’optimitzin els espais, ampliant-les amb altres prestatgeries
que ja es trobaven allà.

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE RE-ORG

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL



MANTENIMENT DE LES TEULADES 

Es netejen els embornals i es retiren les herbes que hi
han crescut (la mateixa operació es fa sobre el cobert de
la barca de salvament Víctor Rojas) i es segellen amb
pistola les juntes de pedra que perfilen la teulada i que
provoquen, per filtració de pluja, taques verticals en la
façana de l’edifici principal.

ADEQUACIÓ DE LA PARET 

S’actua de forma intensiva en la part posterior del
jardí, on es netejen dues palmeres de gran format,
es poden les branques baixes de l'ametller, es
retalla l’heura que llinda amb la finca veïna, es refà
el marge de pedra que salva el desnivell del terreny
i es desbrossa d’herbes tota la zona.

ESPAI FAR



ADEQUACIÓ DE LA PARET 

Amb l’ajut de la bastida d’alumini, es reparen les esquerdes i minves que hi

apareixen a la façana principal de l'espai dedicat a Roig Toqués. També es

repinta en la seva totalitat, deixant-la en un estat òptim per fer-hi el mural

commemoratiu del centenari a càrrec del dissenyador Jordi Caba.

ESPAI FAR
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Resum d'actuacions
 

1.- Organisme Autònom de Patrimoni 
2.- Biblioteca Museu Víctor Balaguer
3.- Museu Romàntic Can Papiol
4.- Espai Far
5.- Torre Blava - Espai Guinovart

 

 



Organisme Autònom de Patrimoni



2. Recerca i definició de marca 

Principals actuacions de
l'Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor Balaguer

1. Coordinació de les accions conjuntes de la marca
Museus de Vilanova

3. Inserció de l'Espai Far 

4.  Col·laboració amb la Fira de Novembre



Coordinació de les accions conjuntes de la
marca Museus de Vilanova

Creació del nou espai web www.museusdevilanova.cat
Edició mensual d'un fulletó d'activitats conjunt
Diumenges gratuïts durant el confinament municipal i comarcal
(gener-març de 2021)
Accions conjuntes en dates com el Dia Internacional dels Museus  
(més de 2.600 participants) o les Jornades Europees de Patrimoni
(més de 1.100 participants)
Elaboració del joc infantil "Posa-t'ho al cap" amb motiu del Dia
Universal de la Infància 
Participació com a conferenciants als cicles de formació "Tastets"
dirigits als professors del Centre de Recursos Pedagògics del
Garraf. 
Consolidació i ús de la identitat visual 

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. Enguany cal
ressaltar activitats com: 

1

http://www.museusdevilanova.cat/
https://www.vilanova.cat/doc/doc_17999213.pdf


Recerca i definició de marca 

Gràcies a l'ajut de la Diputació de Barcelona, enguany s'ha 
 encarregat un estudi al voltant de l'Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor Balaguer. La finalitat del projecte ha estat analitzar
com es percep la marca OAPVB tant internament com externament  
per la resta d'institucions i empreses amb les quals l'Organisme manté
una relació continuada.

L'encàrrec va ser realitzat a l'empresa Labrand, soluciones de marca, i
el projecte continuarà durant el 2022.  
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Inserció de l'Espai Far

Tant l'equipament com el personal de l'Espai Far han estat inserits
completament en l'estructura organitzativa de l'Organisme. 
Això ha permès que les dues persones que s'encarregaven de l'Espai
Far, ara realitzin una feina més transversal en tots els equipaments
municipals adscrits a l'OAPVB. 

De la mateixa manera, la resta del personal adscrit a l'ens, també
realitza tasques en aquest espai. Aquestes tasques es focalitzen en
projectes com són: la gestió, el manteniment de l'espai, la planificació
i coordinació d'activitats conjuntes i educatives.  

D'aquesta manera s'ha aconseguit una transversalitat en tots els
departaments i gestions realitzades. 
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Col·laboració amb la Fira de Novembre

Un any més, l'Organisme ha col·laborat en la celebració de la Fira
de Novembre de Vilanova i la Geltrú. Aquest suport ha consistit en
la cessió de la Biblioteca patrimonial balagueriana per a realitzar
l'acte del Pòrtic de la Fira, una visita privada pels membres de la
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), i la celebració
d'una jornada d'accés gratuït en tots els equipaments municipals per
a commemorar aquesta cita anual. 
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Biblioteca Museu Víctor Balaguer



 Exposició temporal El perquè de tot plegat.
Col·leccions d'un Museu d'Interès Nacional

1.

4. Conducció de la commemoració municipal
Any Joan Magriñà

2. Primera edició del projecte CREA BALAGUER

3. Workshop RE-ORG a Catalunya

Principals actuacions de la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

5. Exploració noves línies d’acció Biblioteca:
cicle La Divina Comèdia: el ressò de 7 segles



10. Edició de la publicació Paraula de Joaquim Molas

Principals actuacions de la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

7. Consolidació de la nova plataforma del catàleg
de la Biblioteca

8. Participació en el projecte internacional
MedGaims

9. Accions de difusió i presència digital

6. Recuperació del cicle Chill out de mites i art en format
presencial i en streaming

11. Planificació de les obres de climatització de
l'edifici



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

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

L’exposició va ser organitzada en commemoració de la declaració de
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer com a Museu d'Interès
Nacional (octubre 2019). Ha tingut una durada de 10 mesos, al llarg
dels quals ha mostrat i explicat la història i singularitat des les
col·leccions que des de la fundació i fins a l’actualitat han configurat
la institució: 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. 
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Primera edició del projecte
CREA BALAGUER
Entre els mesos de febrer i maig de 2021 es va dur a terme aquesta
iniciativa com a projecte col·laboratiu digital entre l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú i la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer. 

La proposta, duta a terme pels alumnes de CFGM d’Assistent al
Producte Gràfic Interactiu i de CFGS de Gràfica Publicitària,
consistia en la versió de diferents obres de la col·lecció. Amb motiu
del Dia Internacional dels Museus (14 al 18 de maig) es van indicar
amb unes cartel·les especials les obres d'art versionades, que
mitjançant un codi QR permetia al visitant accedir a aquestes
versions. Les cartel·les es van mantenir a les sales fins al mes de juny. 

El projecte compta amb una pàgina pròpia dins del web
www.victorbalaguer.cat. 
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I workshop del mètode RE-ORG
a Catalunya
La setmana del 13 al 17 de desembre de 2021 el museu va acollir el
primer curs de formació per implementar el mètode RE-ORG als
museus catalans, amb l'objectiu de formar als professionals del sector
i col·laborar en el desplegament d'aquest mètode per tot el territori
català. El RE-ORG és un mètode dissenyat per l'ICCROM i la
Unesco que proporciona les eines necessàries per reorganitzar els
espais de reserva dels museus d'una manera sostenible, posant en
valor el treball en equip. Fins a la data, ja s'ha aplicat amb èxit a 83
museus de 27 països. 

El curs va ser dirigit per Gaël de Guichen, creador del programa,
amb la participació de Benoit de Tapol (MNAC) i M. José Gràcia
(CRBMC) i l'assistència de 25 professionals de museus catalans. Al
llarg de les jornades es va dur a terme la reorganització de les reserves
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Es van destinar un total de
1.246 hores en 5 dies, generant el moviment de prop de 7.500
objectes de diferents dimensions que suposen al voltant del 75% de la
col·lecció total que custodia la institució.  

Aquesta actuació forma part del Pla de Museus 2030 impulsat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Conducció de la commemoració municipal
Any Joan Magriñà

Cicle de 4 actes, amb l'especial taula rodona pel Dia
Internacional de la Dansa
Primavera 2021
Vitrina virtual
Vitrina física
Difusió

Mitjans propis BMVB
Canal Blau (informatius)

Aforament complet
Enregistrament dels actes, a Youtube
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Exploració noves línies d’acció Biblioteca:
cicle La Divina Comèdia: el ressò de 7 segles

5

Durant els mesos d'octubre i novembre i en el context de la commemoració
universal dels 700 anys de la mort del poeta florentí Dante Alighieri, la
Biblioteca Museu i l’Aula Joaquim Molas van organitzar un cicle de tres
conferències al voltant de La Divina Comèdia, obra magna del poeta italià.

 

Prova pilot d’un model d’acció:
Ponents de qualitat acadèmica
Públic general

Cicle de tres actes independents. Tardor 2021
Vitrina virtual amb col·laboradors + física, amb tres busts exposats
Difusió:

Mitjans propis BMVB
Cartell (col·locat a BPs i establiments culturals locals)
Espais Escrits
Canal Blau (informatius i magazín en directe) i Xarxa televisions locals

Aforament complet
Enregistrament dels actes, a Youtube



Èxit dels Chill out de mites i art

D'ençà el març del 2020 no s'havia pogut dur a terme cap Chill out
de mites i art en format presencial. Aquesta activitat, que aplega més
de 150 persones mensualment, va trobar la seva finestra en el món
digital a través d'Instagram Live. Al mes d'abril la sessió es va
retransmetre encara sense públic, però a partir de l'abril i amb un
aforament màxim de 30 persones per sessió, es van recuperar les tres
jornades setmanals de l'activitat. Amb el descens dels contagis per
Covid-19 i la desaparició de les restriccions es va anar ampliant
l'aforament, fins arribar a acollir les xifres d'abans del 2020, de 60-70
assistents per sessió. El total d'assistents en els Chill out de mites i art
del 2021 ha estat de 749 persones i 20 sessions. 

Alhora, s'ha volgut mantenir l'activitat digital amb les retransmissions
en directe de les sessions dels dimecres, arribant a persones de fora de
la ciutat i la comarca. Les xifres d'aquests usuaris digitals han estat en
total 456 comptes assolits i una cinquantena d'interaccions. 
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Consolidació de la nova plataforma del
catàleg de la Biblioteca

Unificació del catàleg: 18 bases de dades en 1
Interfície actual i disponible en línia
Múltiples filtres de cerca
Carrusel d’imatges
Funcions multi-usuari
Distinció dels exemplars de cada registre
Funcions de petició de reprografia i petició de consulta
presencial
S'ha aprofitat per començar a transformar el relat de la
biblioteca, més enfocat en els àmbits de coneixement coberts,
que en la tradicional classificació per suports

Al llarg del 2021 s'ha realitzat la migració definitiva de les bases de
dades de la Biblioteca Víctor Balaguer a la nova plataforma Koha.
que unifica i agilitza les cerques bibliogràfiques a tot el fons
consultable. Les principals noves característiques són:

El procés ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i el
desenvolupament de l'empresa Orex.

Accés al catàleg
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http://cataleg.victorbalaguer.cat/


Participació en el projecte internacional
MedGaims
Col·laboració amb MedGaims pel desenvolupament d'un projecte
europeu de gamificació d'experiències turístiques i culturals a la
ciutat de Vilanova i la Geltrú. MedGaims es desenvolupa juntament
amb altres països del Mediterrani (Itàlia, Jordània, Líban).

La particpació en el projecte ha permès que les col·leccions de la
Biblioteca Museu tinguin una presència clau en la trama principal -
Agency of Secrets- que 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. 

Al mes de novembre de 2021 es va realitzar la presentació oficial dels
projectes de gamificació a Vilanova i la Geltrú, i es van realitzar els
primers testeigs dels jocs analògics i digitals. La seva implementació
definitiva està prevista pel 2022. 

Pàgina web del projecte

8

https://www.agencyofsecrets.com/


Accions de difusió i presència digital

Seguint la dinàmica iniciada durant el confinament, les xarxes
socials han estat també aquest 2021 una finestra permanent de
l'activitat de la Biblioteca Museu, tant pel que fa a l'agenda de la
programació mensual com per a accions concretes de presència
únicament digital. 

S'han incrementat les accions a la xarxa social Instagram, que ha
augmentat un 20% en seguidors. La retransmissió en streaming
s'ha convertit en un habitual de les activitats de major èxit, i el
canal Youtube ha anat ampliant el seu historial amb vídeos d'obres
comentades i conferències realitzades a la biblioteca. 

De cara a l'any 2022 amb el museu tancat, es plantegen noves
línies de treball a través de la finestra digital, explicant el procés de
les obres i l'activitat interna de la Biblioteca Museu. 

9



Edició de la publicació
Paraula de Joaquim Molas

10

De Llorenç Soldevila

Un projecte de l’Aula Joaquim Molas

Editorial Punctum, seguint el format dels QK: intenció de

mantenir una mateixa col·lecció

Tiratge de 200 exemplars. PVP: 22€

Acte de presentació a la Jornada In Memoriam a la Universitat

de Barcelona (15 octubre)

Distribuïdora NordEst l’ha dut a la venda a les principals

llibreries

Promoció a mitjans de comunicació



Planificació de les obres de climatització de
l'edifici

11

L'edifici històric de la Biblioteca Museu romandrà tancat 10 mesos
per les obres de renovació de la climatització al 2022. Aquesta
actuació es va iniciar amb un estudi d'eficiència energètica l'any
2016, gràcies a la Diputació de Barcelona. L'any 2022 clourà amb la
renovació de tot el sistema de clima per un més eficient i sostenible.

LA COMPLEXITAT DE LES OBRES

El gran nombre de peces i les seves dimensions, no permet
desallotjar totalment el museu mentre es desenvolupen les obres,
així doncs el museu farà també de reserves simultàniament. Durant
l'exercici 2021, s'ha treballat conjuntament amb el departament de
Projectes i Obres de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per
desenvolupar el projecte de climatització. Està pensat per
desenvolupar-se en fases que permetin que les obres estiguin
sempre climatitzades.

El Museu Balaguer disposa d'obres en dipòsit d'altres institucions,
com el Museo del Prado, la Generalitat o la Diputació de Barcelona
amb els que s'han fet contactes previs per determinar les condicions
del moviments de les obres de la seva propietat durant l'execució
del projecte.



BIBLIOTECA

FONS I CATÀLEG
PRESERVACIÓ
SERVEI BIBLIOGRÀFIC
SERVEI DE REPROGRAFIA I PRÉSTEC
PROMOCIÓ DEL FONS



FONS I
CATÀLEG

Documentació de José Cruset
9 volums enquadernats de la revista
cubana El Figaro, compresos entre l’any
1904 i el 1913. Una de les revistes més
representatives del segle XIX i principis
del XX cubans, amb publicacions de la
intel·lectualitat cubana: molt rellevant
per a l’estudi de la història de Cuba.

DONACIONS
Revisió de dades provinents d’Inmagic, després de la migració a Koha:

Registres bibliogràfics: 2509 revisats un a un + 7479 revisats en lots
Registres d’autoritat: 248 revisats o creats de nou

Catalogació: 
Fons Magriñà: 735 registres bibliogràfics nous + 943 registres d’exemplar
nous (principalment postals)

CATÀLEG

Fons Joan Magriñà: revisió dels inventaris parcials i confecció d’un nou
inventari únic
Arxiu de Can Papiol: revisió de l’inventari

FONS



PRESERVACIÓ

3.465 Epistolari Víctor Balaguer (1.341 suport personal de pràctiques)
520 Fotografies Joan Magriñà (500 suport personal de pràctiques)

DIGITALITZACIÓ SISTEMÀTICA: 3.985 fitxers digitalitzats en alta qualitat:

Confecció de sobres de paper barrera: 429 (90 suport personal de pràctiques)
Confecció de fundes Melinex: 30
Canvis de capses, carpetes i sobres

MATERIAL DE CONSERVACIÓ: fons Joan Magriñà



Dies d’obertura presencial: 244 (179 el 2020)
Usuaris presencials: 326 (223 el 2020)

ATENCIÓ PRESENCIAL

Consultes ateses per correu electrònic: 1.123 (1.435 el 2020)
Consultes ateses telefònicament: 45 (22 el 2020)

ATENCIÓ TELEMÀTICA

Catàlegs 2.274
Fons 763
Vitrina 718

VISITES A LA PÀGINA WEB
Sessions 5.611
Usuaris 4.180
Pàgines 63.053

VISITES AL REPOSITORI MDC

SERVEI
BIBLIOGRÀFIC

CITA PRÈVIA

S'ha mantingut el servei de consulta
presencial amb cita prèvia: 
mateix horari



Encàrrecs: 93 (45 el 2020)

Fitxers facilitats: 2.493 (1.776 el 2020)

Digitalitzacions: 5.851 (4.356 el 2020)

Nous fitxers per a conservació: 1.562 (1.776 el 2020)

SERVEI DE REPROGRAFIA

SERVEI DE
REPROGRAFIA
I PRÉSTEC

PRÉSTECS

No hi ha hagut préstecs de
documents a exposicions



PROMOCIÓ
DEL FONS

Ha incorporat la figura dels col·laboradors: Societat Catalana d’Estudis Dantescos,
professors universitaris...

LA VITRINA (virtual i física)

HIVERN                PRIMAVERA                   ESTIU                    TARDOR
  Joan Perucho           Joan Magriñà          Montserrat Roig       Dante Alighieri

 

Enregistrament en veu
Obres literàries de Víctor Balaguer
Participació de 12 voluntaris

CAMPANYA DONANTS DE VEU

La Vitrina física ha acompanyat els
cicles de Dante i Magriñà 



2n acte Cicle Magriñà: taula rodona pel Dia Internacional de la Dansa 4t acte Cicle Magriñà

3 sessions del Cicle Dante Alighieri



MUSEU 

VISITANTS
ACTIVITATS
PRESÈNCIA DIGITAL
SERVEI EDUCATIU
FONS I COL·LECCIONS
DONACIONS



VISITANTS

3.263 visitants individuals (visita per
lliure al museu) 

3.592 participants en les activitats
programades

+96% respecte 2020 (4.903 visitants)

-44% respecte 2019* (17.275 visitants) *Bicentenari Prado

-26% respecte 2018 (13.108 visitants)

En dies d'accés gratuït

1.983 visitants Han suposat un 20,5% del total de visitants

Visitants presencials al museu
9.648 visitants

Actes externs celebrats als espais del museu

291 assistents No es comptabilitzen en el total de visitants al museu



ACTIVITATS

87 activitats presencials, amb un total de
25 jornades de portes obertes

11 visites temàtiques diferents a les
col·leccions (maçoneria, Segle d'Or,
colonialisme, orientalisme, etc.)

ACTIVITATS DESTACADES
Donem la benvinguda a la gent gran (DIM 2021)
Iniciativa de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per apropar els museus a les persones de
residències i centres de dia, en homenatge als seus esforços durant la pandèmia. Es van realitzar un
total de 4 visites amb 71 assistents, amb la Fundació Casa d'Empara de Vilanova. 

Celebració de l'Any Anglada Camarasa
Afegint-nos a la commemoració impulsada per la Generalitat, a'ha celebrat el diàleg "La petjada d'un
jove Anglada a Vilanova i la Geltrú" amb Bernat Puigdollers, comissari de l'Any, i Mireia Rosich.

Creació d'una visita sobre la presència d'ultramar a les col·leccions
"Balaguer i Ultramar", nascuda arrel del projecte sobre patrimoni indià encarregat per la Regidoria de
patrimoni cultural, posa el focus en la presència d'Amèrica i les Filipines al museu, amb nova mirada
sobre el tractament i significat de les col·leccions balaguerianes. 



Vistants a l'exposició temporal "El perquè de tot plegat" Vistants a l'exposició temporal "El perquè de tot plegat" Concert d'arpes nadalenc a càrrec dels alumnes de l'ECMM i dirigits per la professora Esther Piñol. 

Visitants mab mantons per celebrar el Carnaval Signatura del llibre "En la estela del mito" al jardí Filmació en streaming de l'activitat "Mites i art"



CANVI DE LA
SALA PRADO

Amb la finalització de l'exposició
temporal, la selecció de pintures del
dipòsit del Museo Nacional del Prado ha
tornat a la sala que des del 2008 havia
estat la seva habitual. 

S'hi han incorporat quatre vitrines que
ofereixen un recorregut fotogràfic per la
història del dipòsit, des de la seva arribada
amb la creació de la Biblioteca Museu
fins avui en dia, així com quatre textos
que narren la seva història. 



Xarxes socials:
Facebook: 2.966 seguidors (+3%)

Instagram: 2.516 seguidors (+20%)

Twitter: 2.737 seguidors (+13%)

Youtube: 277 subscriptors (+25%)

Pàgina web
119.922 sessions (+27%)

914.337 usuaris (+30%)

PRESÈNCIA
DIGITAL

Durant el 2021 s'ha treballat en la
venda d'entrades online, que
s'estrenarà amb la reobertura del
museu després de les obres del 2022

En activitats en streaming (Instagram Live)
8 activitats al llarg del 2021

Mitjana de 66 comptes assolits per sessió



PROJECTE
GIRAVOLT

Al setembre de 2021 s'ha signat
un acord amb l'Agencia
Catalana de Patrimoni Cultural
per a la reproducció gràfica
d'objectes en 3D amb llicència
Creative Commons dins el
programa Giravolt

Generalitat de Catalunya
Novascan3D

Giravolt és un projecte de digitalització 3D del patrimoni cultural català impulsat per
l'Agència Catalana de Patrimoni.  El projecte proposa fer servir les noves
tecnologies de captació 3D per presentar una nova manera de mirar el patrimoni i la
divulgació de la cultura.
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer ha participat en el projecte amb dues aportacions
diferents:

En total, s'han implementat 9 models d'objectes significatius de ser treballats en 3D.
L'armadura samurai ha estat el model més exitós amb un total de 5200 visualitzacions
i 900 descàrregues. Ha estat el model més vist d'un objecte al projecte Giravolt.

https://patrimoni.gencat.cat/ca/giravolt


SERVEI
EDUCATIU

Escolars:
1880 alumnes

88 grups escolars

+172% (alumnes) i +225% (grups) respecte 2020

+4,3% (alumnes) i +27,5% (grups) respecte 2019Programa
d'activitats 
escolars
2021-2022

11 propostes
Activitats a la carta

Els grups escolars han mantingut la majoria de les adaptacions produïdes al

mes de setembre de 2020, amb canvi d'ubicació de les activitats, en favor

dels espais més amplis del museu. S'ha afavorit la reserva d'un sol grup per

dia. 

https://victorbalaguer.cat/wp-content/uploads/2021/12/PAE-BALAGUER-2021-2022.pdf


FONS I
COL·LECCIONS

Préstecs a Catalunya: 34
Museu de les Cultures del Món
Museu del Modernisme de Barcelona
Museus de Sitges
La Sala de Vilanova i la Geltrú
Museu Tèxtil de Terrassa

Número total d'objectes prestats: 34

La pandèmia ha marcat negativament la cessió d'obres a exposicions temporals
fora del territori de Catalunya. Els projectes es van posposar pendents de la
millora de la situació sanitària.

Augment del 13% respecte a 2020

Museu de l'Empordà: 1
Exposat per reformes

PRÉSTECS



Donació Jordi Pons Badrines

Donació Medina Campeny

Donació Òscar Estruga

Planxa de bronce de Fidel Claramunt 

Gos en marbre blanc de Josep Campeny

Model parcial en fibra de vidra de l'escultura Pasífae

Sèrie Pasifae. 22 dibuixos 

Sèrie mística (8 gravats) i Sèrie erótica (8 gravats)

Donació familia Samà
Retrat de Salvador Samà. Oli sobre tela

Retrats d'Antoni Samà i Ramona Torrents. Fotografies aquarel·lades

FONS I
COL·LECCIONS
DONACIONS



Museu Romàntic Can Papiol



1. Exposició Playmobils a Can Papiol. Un petit
viatge per la història del segle XIX

2. Escape Room El misteri de la biblioteca prohibida

3. Nou web del museu

Principals actuacions del 
Museu Romàntic Can

Papiol 
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1.Playmobils a Can Papiol. Un petit
viatge per la història del segle XIX
Aquesta exposició temporal ha estat possible gràcies a la
col·laboració de l'Associació Catalana Clickiclack. 

La mostra es va celebrar a la zona del vestíbul i del jardí de Can
Papiol. Es van instal·lar un total de 9 diorames on la temàtica
principal ha estat recrear diferents escenes quotidianes del segle
XIX i arrelades amb la història de Can Papiol. El resultat ha
estat una exposició celebrada del 30 de juliol fins al 4 de
setembre, que ha tingut la visita de 3.092 visitants en tan sols
17 dies d'obertura pública. Com acció complementària, s'ha
realitzat el joc infantil Buscaclick, consistent en cercar en
cadascun dels diorames el click que representava al senyor
Papiol. 

També ha estat el tret de sortida al sistema de venta d'entrades
online a través del web del museu. Aquesta millora ha permès
facilitar la gestió de les entrades. 



Conjunt d'imatges de l'exposicio "Playmobil" a Can Papiol 
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2. Escape Room El misteri de la
biblioteca prohibida

Amb la voluntat de seguir dinamitzant i diversificant la oferta
d'activitats de l'equipament, enguany s'ha creat un joc
d'Escape Room enfocat a les persones a partir de 18 anys. 

La proposta, pensada per l'època de Tots Sants,  ha anat a
càrrec de l'empresa ARC, Gestió Cultural, que durant els
dijous, divendres, dissabtes i diumenges del 4 al 21 de
novembre, ha executat el joc per a grups de 4 a 6 persones. 

El misteri de la biblioteca prohibida s'ha basat en un joc de
gamificació, on els participants han hagut de resoldre un
total de 7 enigmes repartits per diferents estances de la casa
com la sala de ball, el pati del pou, la biblioteca, el graner,etc
per esbrinar qui havia estat l'assassí. 

El resultat ha estat la realització de 32 sessions, amb un total
de 152 usuaris.  
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3. Nou web del museu

Al mes de juliol es va estrenar la nova pàgina web del museu,
amb una nova interfaç, millor adaptabilitat mòbil i amb un
sistema de venda d'entrades online.

L'objectiu d'aquesta ha estat adaptar millor els continguts a la
societat actual i fer-la més accessible per a tothom. A més, també
ha permès facilitar la navegació i la velocitat de resposta de la
pàgina. 

La implementació del sistema de venda d'entrades online ha
respost a una necessitat d'oferir a l'usuari la major comoditat i
llibertat per accedir a la visita. I especialment important ha estat
la seva utilització en època de COVID per a facilitar la reserva de
les entrades i el mínim contacte possible a la zona de la recepció. 

Com a primers resultats d'aquest nou sistema, en total s'han
realitzat  972 comandes online, que van ser especialment
rellevants en les dates de l'exposició de Playmobil. 

http://www.museucanpapiol.cat/


MUSEU ROMÀNTIC
CAN PAPIOL

VISITANTS
ACTIVITATS
PRESÈNCIA DIGITAL
SERVEI EDUCATIU



VISITANTS

1.621 visitants individuals en les visites
habituals al museu

1.374 participants en les activitats
programades

+243% respecte 2020 (2.085 visitants)

-1,5% respecte 2019 (7.281 visitants)

En dies d'accés gratuït

1.618 visitants Han suposat un 22,5% del total de visitants

Visitants presencials al museu

7.170 visitants

Actes externs celebrats als espais del museu

1.027 assistents No es comptabilitzen en el total de visitants al museu



ACTIVITATS

128 activitats presencials, amb un total
de 16 jornades amb visites comentades
gratuïtes al museu

9 visites temàtiques diferents al museu
(mitologia, mobiliari, història de la
ciutat, gastronomia, indumentària, etc.)

ACTIVITATS DESTACADES

Tu hi creus? Can Papiol entre supersticions i creences
Nova visita temàtica al voltant de les tradicions, mitologies i creences arrelades a la cultura popular
del segle XIX, com el culte a la mort, la bruixeria o l'espiritisme. 

 Jazz a Can Papiol
Durant els mesos d'estiu, en col·laboració amb l'Associació Vilanova.Jazz, s'han realitzat 3 concerts
al jardí de Can Papiol. 

Mercat Noucentista de Sant Isidre
Organitzat per l'Associació de Festes de Sant Isidre. Ha reproduït el funcionament antic del mercat,
amb parades de la pagesia local i venedors vestits a l'estil de principis de segle XX.



Visitants a l'exposició "Playmobil a Can Papiol " Realització de la visitta "Tu hi creus? Viista comentada al museu

Visita per a un grup de gent gran Concert de jazz al jardí Concerts finals de curs de l'Escola de Música Mestre Montserrat



PRESÈNCIA
DIGITAL

Xarxes socials:
Facebook: 1.147 seguidors (-3%)

Twitter: 1.521 seguidors (+6,5%)

Instagram: 1.527 seguidors (+14,2%)

Impacte molt positiu del nou web
(des del mes de juliol de 2021)

Pàgina web
14.013 sessions (+72%)

9.531 usuaris (+50%)A més de les xarxes pròpies, el museu ha
estat un habitual en els comptes de
Cases Icòniques de Catalunya, amb
qui s'ha col·laborat en la creació de
continguts de difusió sobre la casa i els
espais.
Pàgina web  de Cases Icòniques 

https://www.casesiconiques.cat/
https://www.casesiconiques.cat/
https://www.casesiconiques.cat/
https://www.casesiconiques.cat/


SERVEI
EDUCATIU

Escolars:
630 alumnes

36 grups escolars

+61% (alumnes) i +111% (grups) respecte 2020

-38% (alumnes) i -12% (grups) respecte 2019

Programa
d'activitats 
escolars
2021-2022
7 propostes
Activitats a la carta

Vídeos educatius: Com vivien al segle XIX?

Realització de tres propostes audiovisuals sobre la vida

al segle XIX: les dones, la il·luminació i la calefacció

https://museucanpapiol.cat/educacio/
https://vimeo.com/manage/folders/4466680


Espai Far



Principals actuacions de l'Espai
Far  

Commemoració Centenari Francesc Roig Toqués1.

2. Estrena del canal Youtube

3. Participació en el projecte Quimera



En motiu del Centenari s'han portat a terme una sèrie
d'actes al llarg de tot l'any: cerimònia de l'XIè Premi
Roig Toqués, actualització i reedició del Retrat d'en
Francesc Roig Toqués, elaboració d'un mural
commemoratiu a l'Espai Far, exposició fotogràfica "El
món d'en Roig", jornades de portes obertes, visites
comentades, contes infantils i una regata de patí a vela.
La commemoració es clourà el març de 2022 amb un
acte oficial a l'Espai Far.

1.Commemoració Centenari Francesc
Roig Toqués

11 activitats al voltant del Centenari 

3.610 visitants a l'exposició "El Món d'en Roig" al
Centre d'Art Contemporani La Sala

1



Amb la intenció de fer més visible el contingut de
l'Espai Far i participar en la divulgació de la cultura i el
patrimoni immaterial del nucli de baix a mar el mes de
març es va estrenar el canal de Youtube. El primer
contingut compartit han estat els vint vídeos del
projecte de memòria oral "Un objecte, una història", a
continuació els deu vídeos del projecte "Receptes de
baix a mar", un projecte per posar en valor la cuina
marinera i posteriorment altres vídeos com els de "Què
en saps del Carnaval de baix a mar", l'audiovisual de
presentació del Museu del Mar o alguns continguts
audiovisuals del Museu de Curiositats Marineres Roig
Toqués.

El canal compta amb 172 subscriptors i 38 vídeos. 

2. Estrena del canal Youtube

2



L'Institut Baix a mar de Vilanova i la Geltrú i l'Espai Far
treballen conjuntament en el programa "Quimera.
Apadrinem el nostre patrimoni".

Es tracta de fomentar l’actitud participativa de la
comunitat escolar en el coneixement i preservació dels
elements patrimonials, i en concret, d'un espai
apadrinat, en aquest cas l’ Espai Far de Vilanova i la
Geltrú. El projecte té una durada de tres anys i s'inicia a
1er de l'ESO. Els objectius del projecte són conèixer
l’Espai Far i la seva història, dinamitzar aquest espai
singular, analitzar la història marinera de la ciutat a
través de la recerca històrica i l’exploració de l’entorn,
aprofundir i ampliar els coneixements adquirits i fer-ne
difusió i finalment practicar i perfeccionar l’expressió
oral mitjançant visites comentades a les col·leccions.

3. Participació en el projecte Quimera

3



VISITANTS
ACTIVITATS
PRESÈNCIA DIGITAL
SERVEI EDUCATIU
RESTAURACIONS

ESPAI FAR



VISITANTS

1.377 visitants individuals 

730 participants en les activitats
programades

+222,3% respecte 2020 (3.464 visitants)

-23% respecte 2019 ( 1.945 visitants)

En dies d'accés gratuït

2.361 visitants Suposen un 37,6% del total de visitants

Visitants presencials al museu

6.277 visitants

Actes externs celebrats als espais del museu

1.625 assistents No es comptabilitzen en el total de visitants al museu



ACTIVITATS

ACTIVITATS DESTACADES 
Què en saps del Carnaval de Baix a mar?
Acció a les xarxes socials per donar a conèixer el Carnaval de Baix a mar a través de vídeos penjats al
canal de youtube.

Donem la benvinguda a la gent gran (DIM 2021)
Iniciativa de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per apropar els museus a les persones de
residències i centres de dia, en homenatge als seus esforços durant la pandèmia. Es van realitzar un total
de 2 visites amb 30 assistents, amb la Casa del Mar de Vilanova i la Geltrú.

Participació a la 11ena Mostra Internacional  de Cinema Etnogràfic
Organitzat per l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya i centrat en la mirada de gènere. Presentem tres entrevistes
del projecte de memòria oral "Un objecte, una història" protagonitzades per dones.

31 ACTIVITATS PRESENCIALS (públic
general i familiar)

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



PRESÈNCIA
DIGITAL

Xarxes socials:
Facebook: 1.795 seguidors (2,3%)

Twitter: 683 seguidors (11,5%)

Instagram: 2.057 seguidors (10,5%)

Al mes de març es va estrenar el canal de
Youtube, que compta amb 172
subscriptors i 25 vídeos.

Des de l'Instagram de la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana s'han
portat a terme diferents accions.



SERVEI
EDUCATIU

Escolars:

1.408 alumnes

65 grups escolars

+84% (alumnes) i +86% (grups) respecte 2020

-17% (alumnes) i -15% (grups) respecte 2019Programa
d'activitats 
escolars
2021-2022
8 propostes
Activitats a la carta

Participació en la Setmana de la Ciència a Sitges centrada en la sostenibilitat,
amb la presentació d'un nou taller de conscienciació amb el medi ambient:
Descobrim els microplàstics.

https://espaifarvng.cat/educacio/


RESTAURACIONS

Restauració de dos objectes del Museu del Mar
i dos objectes del Museu de Curiositats
Marineres Roig Toqués a través de la línia de
Subvenció per a la conservació i la restauració
dels béns culturals mobles i d’elements històrics
i artístics del patrimoni immoble de la
Generalitat de Catalunya.

  

Model de barca "La Paquita"
Cistell de pescador

Tamboret del taller de maquetista d'en Francesc Roig Toqués
Espasa 

Museu del Mar
Els dos objectes restaurats han de formar part del projecte de memòria oral "Un
objecte, una història".

Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués
En motiu de la commemoració del centenari s'exposen nous objectes restaurats. 



Inauguració de l'exposició "El Món d'en Roig" a La Sala

Visitants a l'espai Tint  durant el DIM " Mural commemoratiu del Centenari

Nits d'estiu a l'Espai Far Visita al conjunt del Xalet del Nin durant les JEP Converrses a la farola a la Casa del Mar



Torre Blava - Espai Guinovart



TORRE BLAVA
ESPAI GUINOVART

VISITANTS
SERVEI EDUCATIU
RESTAURACIONS



Presencials:
1.903 visitants

VISITANTS

Durant la temporada d'estiu 2021 la Torre Blava
va obrir entre el 12 de juny i el 12 de setembre,
tots els dissabtes i diumenges de 18 a 21 h.

Va obrir també en jornades especials com
Setmana Santa, les Jornades Europees de
Patrimoni i la Fira de Novembre.

+235% respecte 2020 (567 visitants)

-18% respecte 2019 (2.327 visitants)

En jornades de portes obertes:
642 visitants

Durant la temporada d'estiu:
927 visitants



Programa
d'activitats 
escolars
2021-2022

SERVEI
EDUCATIU

3 propostes

Escolars:

629 alumnes

29 grups escolars*

*Per tal de respectar les mesures d'aforament de la Torre Blava, molts dels

grups/classe s'han atès dividits en dos grups. En total s'han fet 42 grups.

+825% (alumnes) i +866% (grups) respecte 2020

-23% (alumnes) i -6% (grups) respecte 2019

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


Les restauracions s'han realitzat
dins dels programes de
conservació-restauració de la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya

4 objectes

RESTAURACIONS

Plafó de paret
Crossa del pirata
2 elements de corda i fusta

Gràcies a una intervenció de sanejament de l'espai de la planta baixa es va
realitzar una inspecció dels diferents elements de l'espai patrimonial. El
que va permetre detectar diferents necessitats i subsanar-les:



Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor
Balaguer

C. Narcís Monturiol, 2

08800 Vilanova i la Geltrú



DE FRANCESC ROIG TOQUÉS

PLANIFICAR I REORDENAR LES
COL·LECCIONS DE RESERVES

IMPLEMENTAR EL NOU
ORGANIGRAMA TÈCNIC AMB
ELS 4 DEPARTAMENTS

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

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

E L S  O B J E C T I U S  D E L

2021
L'Organisme Autònom de Patrimoni
Víctor Balaguer, té els següents objectius
generals per aquest any. 

 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

PLANIFICAR I REORDENAR LES
COL·LECCIONS DE RESERVES

MILLORA DE LES
CANALITZACIONS DE LA BMVB

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

OBRES DE CLIMATITZACIÓ DE
LA BMVB

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
BIBLIOGRÀFIC

PLA DE DINAMITZACIÓ DEL
MUSEU CAN PAPIOL

2022

2022

2022

2022



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

2022
CONSOLIDAR EL NOU
ORGANIGRAMA TÈCNIC AMB
ELS 4 DEPARTAMENTS

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

PRESERVAR LA COL·LECCIÓ DE
LA BMVB DURANT LES OBRES 

IMPLEMENTAR LA NOVA
INTERPRETACIÓ DE LA BMVB 
 AMB ESPECIAL ATENCIÓ A
L'ACCESSIBILITAT

DEFINIR UN NOU NAMING I
UNA NOVA IDENTITAT VISUAL
DE L'OAPVB

TREBALLAR PER LA CONCESSIÓ
DELS JARDINS DE L’ESPAI FAR I
LA SEVA REGULACIÓ D’USOS

CONTINUAR TREBALLANT EN LA
COORDINACIÓ DE  LA MARCA DE
MUSEUS DE LA CIUTAT

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

ACTUALITZAR ELS SISTEMES
D'INTRUSIÓ DELS EQUIPAMENTS

DOCUMENTAR LES
COL·LECCIONS DE RESERVES

MILLORA DE LES
CANALITZACIONS DE LA BMVB
FEBRER

FINALITZAR L'ACONDICIONAMENT  
DE LES SALES DE MODERNISME,
FOMENT I SILVELA
DESEMBRE 2022 - FEBRER 2023

OBRES DE CLIMATITZACIÓ DE
LA BMVB
ABRIL 2022 - MARÇ 2023

CONDICIONAMENT DE LES
ESCALES D'ACCÉS A LA BMVB
OCTUBRE

DESENVOLUPAR EL PROJECTE
DE MUSEUS EN LÍNIA

GENERAR NOVES PROPOSTES
D'ACTIVITATS POTENCIANT LA
INCLUSIÓ SOCIAL I DE NOUS PÚBLICS 

IMPERMEABILITZAR LA
COBERTA DE LA CASA
CASTROFUERTE 
JULIOL

TREBALLAR LÍNIES DE
RECERCA DINS LA XARXA DELS
MUSEUS D'ART

PLANIFICAR EL PROGRAMA
EXPOSITIU 2023-2025

DOCUMENTAR L'ARXIU MOLAS

DISSENYAR LA FÓRMULA DE
PROGRAMACIÓ ESTABLE DE LA
BIBLIOTECA

AUGMENTAR EL NOMBRE D'HORES
D'OBERTURA PÚBLICA DEL MUSEU
PAPIOL I LA TORRE BLAVA

INSERIR LA NOVA PROPOSTA DE
PROJECTE DE MEMÒRIA ORAL DE
L'ESPAI FAR

DOCUMENTAR L'ARXIU HISTÒRIC
DE LA BMVB



Hores de formació: 27 hores teòriques + 45 hores pràctiques
Inversió econòmica en el Re-Org Vilanova: 15000 euros a càrrec de la
Generalitat i la Diputació de Barcelona

23 tècnics en conservació x 10 h x 5 dies = 1.150 hores

Un any preparació per part del Centre de Restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya i tècnics de la Biblioteca Museu.
Número de peces de la col·lecció: 10.452

Millora segons criteri d'avaluació ReOrg (màxima puntuació 4): 
Gestió: del nivell 1 al nivell 2
Edifici i espai: nivell 2 amb més puntuació
Col·lecció: del nivell 3 al nivell 4
Mobiliari i equips petits: del nivell 3 al nivell 4 amb màxima
puntuació.

                  · Formador
                 · Mobiliari (reixes i prestatgeries)
                 · Material fungible (Diputació de Barcelona i Servei de Museus)

      4 tècnics especialistes en moviment 8h x 3 dies = 96 hores
      TOTAL: 1246 hores en 5 dies

      Número de peces manipulades: 7.778 (74,4%)
      Afectació a l’inventari: 100%

RE-ORG Vilanova en xifres


