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MUSEU D’ART MODERN 

 

 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2007 

 

 

 
L’any 2007 el Museu d’Art Modern ha prestat serveis fins al 25 de setembre, data que 
s’iniciaren les obres de climatització dels espais públics del Museu, amb l’ horari 
habitual. 
 

 

1. Personal 
 
El personal que presta serveis en aquest Museu a 31 de desembre del 2007 és el 
següent: 
 

Direcció i   
Conservació:  Rosa M. Ricomà Vallhonrat 
Difusió i 
Servei Pedagògic: M. Luisa Suárez Barral 
Administració:  Joan Juncosa Baglietto 
Documentació: Montserrat Palau Baiges 
Arxiu:   Maria López Iparraguirre 
Manteniment:  Enric Hernández Sotorra 
Dinamització  
de sales:   Núria Serra Medina  
Atenció al públic: Carme Nat Callau 

Alfons Carles de Cal Grau 
Carles Martí Cantí 
 

Dos alumnes de la URV han realitzat les pràctiques de Museologia en aquest Museu: 
Lydia Moreno Guerrero, Àngels Pérez Penalba, i Emeri Vidal Gili. 
 
Dos alumnes del Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança de Tarragona han realitzat les 
pràctiques de batxillerat en centres de treball al Museu: Sergio Ramón Fernández 
Ramírez i Daniel Jordà Osuna. 
 
 

2. Adquisicions 

 

2.1 Donació 
 

Comentario [JJ1]: I aquest d’on 
surt? És que diu “Dos alumnes 

de la URV”, i hi ha tres 

noms. 
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L’artista Beatrice Bizot ha fet donació de l’escultura Femme-clés, registrada amb el NIG 
4033. 
 
El pintor Jaume Solé ha fet donació de la seva obra Retaule de Sarajevo. 
 
L’artista Josep M. Rosselló ha fet donació de la sèrie de “Cadavre & Grafit”, set obres 
d’autors diversos, registrades amb els NIG 4035 a 4041, i de l’obra 7 x 6 Cadavre, 
registrada amb el NIG 4042. 
 
L’artista Jaume Rocamora ha fet donació d’un gravat gofrat de la Sèrie Bustofrèdica, 
registrat amb el NIG 4043. 
 
 

2.2 Altes a l’inventari 
 
Fosa 
 
S’ha fos en bronze a la cera perduda l’obra Nicodemus, de M. Teresa Ripoll, registrada 
amb el NIG 4045. 

 
Altres 

 
Ha estat donada d’alta a l’Inventari General el Tapís de Tarragona de Joan Miró i Josep 
Royo, dipositat per l’Assemblea de la Creu Roja de Tarragona, registrat amb el NIG 
4044. 

 
 

3. Exposicions 

 

3.1 Sales d’Exposició Temporal 
 

 Fins al 14 de gener del 2007 
Antonio Alcàcer. “Projecte d’arbres” 

 

 Fins al 28 de gener del 2007 
Beatrice Bizot. “La ciutat blanca” 

 

 15 de febrer a 6 de maig del 2007 
Jaume Rocamora. “Càlida construcció. 1966-2006” 

 

 19 de maig a 1 de juliol del 2007 
“Treballem amb l’art. Ets un artista… exposes al Museu” 
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CEIP Pràctiques, Tarragona 
 

 
3.2 Espai Fotogràfic Permanent 
 

L’Espai Fotogràfic Permanent presenta en aquest moment quatre peces procedents 
del fons del Museu, realitzades per artistes contemporanis: Manel Margalef, Àngel 
Pomerol, Empar Cubells i Esteve Casanoves. 

 
 

3.3 Exposicions itinerants 

 
S’han incorporat dos nous títols al programa d’exposicions itinerants que ofereix el 
SAM. És tracta de les mostres: “Camins històrics i tradicionals de les comarques de 
Tarragona”, produïda pel Servei de Cultura, i “L’aigua: font de vida i de paisatges al 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre”, produïda pel Servei de Medi Ambient. 
 
El conjunt de les exposicions itinerants ha tingut la rotació següent: 

 

 “Lluís M. Saumells, pintura i escultura” 
o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, del 10 de gener al 6 de febrer del 

2007 
o Mont-roig – Miami Platja, del 8 d’octubre al 4 de desembre del 2007  
 

 “Josep M. Ribas Prous. Blanc i negre” 
o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, del 14 de febrer al 14 de març del 

2007 
 

 “El món creatiu de Jesús Moncada” 
o Tortosa, del 8 de febrer al 3 d’abril del 2007 
o La Canonja, de l’11 d’abril al 3 de maig del 2007 
o Mequinensa, de l’1 al 31 de desembre del 2007 
 

 “Camins històrics i tradicionals de les comarques de Tarragona” 
 

o Cambrils, del 20 de març al 2 de maig del 2007  
o Arnes, del 3 de maig al 5 de juny del 2007  
o Consell Comarcal del Priorat, del 5 de juny al 31 de juliol del 2007  
o Ulldecona, de l’1 al 21 d’agost del 2007 
o La Sénia, del 22 d’agost al 30 de setembre del 2007 
o Vilaplana, del 8 al 17 d’octubre del 2007 
o La Bisbal del Penedès, del 18 d’octubre al 6 de novembre del 2007 
o El Montmell, del 3 de desembre del 2007 al 2 de gener del 2008 
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 “Seguint les petjades de Goya” 
o El Vendrell, del 12 d’abril al 2 de maig del 2007 
 

 “Imatges monàstiques” 
o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, del 5 al 26 de setembre del 2007 
o Banyeres del Penedès, del 7 de novembre a l’11 de desembre del 2007 
 

 “Dones” 
o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, del 17 al 31 d’octubre del 2007 
o Mont-roig del Camp, del 10 de desembre del 2007 al 8 de gener del 

2008 
 

 “L’aigua: font de vida i de paisatges al Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre” 

o La Nou de Gaià, abril del 2007 
o Reus, Palau Bofarull, abril del 2007 
o Falset, del 2 al 29 de maig del 2007 
o Capçanes, de l’1 de juny al 3 de juliol del 2007 
o El Vendrell, Ass. García Lorca, del 29 d’octubre al 21 de novembre del 

2007 
o Museu d’Història de Cambrils, del 27 de novembre del 2007 al 19 de 

febrer del 2008 
 

 “Isidre Valentines. Fotografia i modernitat” 
o La Nou de Gaià, del 9 de juliol al 29 d’agost del 2007 
 

 “Un passeig pel paisatge” 
o La Nou de Gaià, del 9 de juliol al 29 d’agost del 2007 

 

 
4. Préstecs/comodats 
 

 

 A la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de 
Córdoba, les obres de Julio Antonio La poesia i Venus Mediterrània, per a 
ésser exposades a la mostra “Mateo Inurria y la escultura de su tiempo”, que 
tingué lloc del 21 d’abril al 30 de juny del 2007, al Museo de Bellas Artes de 
Córdoba. 

 

 S’ha gestionat el préstec del Bust de Felip V, del Palau Bofarull, per a 
l’exposició “Catalunya i la Guerra de Successió”, que s’inaugurà al setembre del 
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2007 i es clogué al gener del 2008. 
 

 
 

 

5. Publicacions 

 

5.1 Catàlegs d’exposicions temporals 
 

 Antonio Alcàsser, Projecte d’arbres, amb text de Raquel Medina.  
 

  Beatrice Bizot, “La ciutat blanca”, amb text de Cecília Lobel. 
 

 
5.2 Col·lecció de llibres d’art Tamarit 
 

 S’ha publicat el volum XXI: Santiago Rusiñol. Paisatges i amistats, escrit per 
Vinyet Panyella. 

 
 

5.3 Beca Lluís Saumells 
 

 S’ha publicat l’estudi guanyador de la II Beca Lluís Saumells ( 2003): Calderó i el 
seu univers pictòric, obra de Mireia Ferré. 

 

 S’ha publicat l’estudi guanyador de la III Beca Lluís Saumells (2002): Lluís M. 
Saumells, obra d’Enric Baixeras Sastre. 

 
 

5.4 Altres 
 

 La Diputació de Tarragona – Museu d’Art Modern ha coeditat amb els 
ajuntaments d’Amposta i Tortosa el catàleg de l’exposició “Jaume Rocamora. 
Càlida Construcció. 1966-2006”, amb text d’Ivan Favà. 

 

 

6. Centre de Documentació 

 
Igual que en anys anteriors, s’ha incrementat el nombre de catàlegs i documentació 
recollida referent a artistes de les comarques tarragonines i de la resta de l’Estat. 
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7. Arxiu Fotogràfic 
 
7.1 Fons 

 
L’Arxiu Fotogràfic ha incrementat el fons en 1.551 noves entrades; el darrer número 
del registre és el 24113. 

 

7.2 Préstecs Arxiu Fotogràfic 
 

 A Aldees Infantils SOS de Catalunya, setze de la Beneficència de Tarragona, per 
a l’exposició “Infància marginada, 150 anys d’història a Catalunya”, que va 
preparar aquesta institució. 

 

 Al Sr. José Lorenzo Agudo, les fotografies de La minera de Puertollano i El 

minero de Almadén, per il·lustrar la publicació La minería en la escultura y en 

el ornato urbano, de la qual és autor. 
 

 A Es Baluard. Museu d’Art Modern de Ciutat de Palma, dues fotografies d’obres 
de Ferran Arasa, per tal de ser reproduïdes al catàleg de l’exposició “Un segle 
de paisatgisme a les Illes Balears”. 

 

 A l’Ajuntament de Tarragona, catorze imatges del fons artístic del Museu, 
referents a la ciutat de Tarragona, per a ésser reproduïdes a la publicació 
Tarragona escrita, de Joan Cavallé, coeditada per l’Ajuntament de Tarragona i 
Lunwerg Editores. 
 

 A l’Ajuntament de Valls, una imatge del Fons Moragas, per a ésser reproduïda en 
una publicació sobre la història de la ciutat de Valls. 

 

7.3 Altres 
 

 S’ha signat un contracte amb Fundació Privada Mútua Catalana per tal de 
facilitar l’arxiu fotogràfic de l’artista Lluís M. Saumells per realitzar un DVD sobre 
la seva trajectòria artística. 

 
 

8. Biblioteca Auxiliar  
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S’ha actualitzat el programa de gestió de la biblioteca (Inmagic DB / TextWorks 7.0). 
 
S’han registrat 710 nous volums i el nombre d’usuaris de la biblioteca ha estat de 97. 
 
 

9. Visites al Museu d’Art Modern 
 
Malgrat tenir present que el Museu d’Art Modern ha estat tancat per obres, parcialment 
d’ençà del 16 de juliol i totalment d’ençà del 25 de setembre, els visitants que ha generat 
el Museu d'Art Modern ascendeixen a un total de 14.360. 
 

TOTAL DE VISITANTS ANY 2007 14.360 

Exposició permanent 7.288 

Exposició temporal 4.355 

Servei Pedagògic 2.717 

 
I els 2.717 usuaris que han format part dels grups atesos pel Servei Pedagògic, 
desglossats segons el quadre següent: 
 

VISITANTS ATESOS PEL DEPARTAMENT PEDAGÒGIC 

Infantil Primària Secundària Batxillerat Universitat Altres 

visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups 

1.642 69 434 19 586 22 - - - - 55 3 

 
A partir del mes d’octubre, atès el tancament per obres del Museu, el Servei Pedagògic 
del Museu, per tal de buscar una alternativa a la visita in situ al Museu, ha creat el 

programa El Museu Visita les Escoles. En el marc d’aquest programa, s’han realitzat 
22 sortides per visitar 9 escoles de la demarcació, amb un total de 7 reunions 
informatives amb els docents, i s’ha atès un total de 690 alumnes amb les diferents 
activitats programades des del Servei Pedagògic del MAMT. 
 
A tot això cal afegir-hi les visites generades per les 27 Exposicions Itinerants als 
Municipis que s’han lliurat, que, amb un percentatge de 300 visitants per exposició, 
ascendeixen, aproximadament, a 8.100. 
 
Enguany, la Diputació de Tarragona ha mantingut els convenis de col·laboració, signats 
l’any 1996, amb Port Aventura i l’Ajuntament de Tarragona, per tal d’ampliar la difusió 
del Museu d’Art Modern i facilitar-hi la visita. A més, forma part de la iniciativa del “Passi 
Tarragoní”, promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, i de la targeta de difusió turística 
Tarragona Card, promoguda pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. 
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10. Activitats a la sala d’actes 
 

 13 de gener del 2007. Assemblea de la Societat d’Investigacions 
Espeleològiques de Tarragona. 

 

 22 de gener del 2007. Conferència del Sr. Sergi de los Rios, organitzada per 
ERC. 

 

 2 de febrer del 2007. Presentació del llibre Domènec Corbella, de l’essència a 
l’existència, de Joan Martí i Castell, presentat per Àlex Susanna. 

 

 Del 12 al 15 de febrer del 2007. Curs d’Investigació d’Accidents de Trànsit. 
Organitzat per UGT-SAP. 

 

 16, 17, 23 i 24 de febrer i 2 i 3 de març del 2007. Curs de Psicologia Criminal, 
organitzat per la Sociedad Española de Criminología y Forenses. 

 

 Del 19 al 22 de febrer. Curs de Policia Científica. Organitzat per UGT-SAP. 
 

 4 de març del 2007. Assemblea de la Societat d’Investigacions Espeleològiques 
de Tarragona. 

 

 Del 5 al 9 de març del 2007. Curs d’Investigació de Delictes. Organitzat per UGT-
SAP. 

 

 16 de març del 2007. Acte d’homenatge al poeta veneçolà José Barroeta. 
 

 29 de març del 2007. Conferència: “Societat de benestar i criteris educatius. Pros 
i contres. Interacció dels familiars més propers”, a càrrec del Dr. Mombiela, 
organitzat per l’AMPA de les escoles bressol Baobab de Tarragona. 

 

 18 d’abril del 2007. IV Jornades Didàctica sobre Pedagogia de l’Art Contemporani 
i els Museus. Organitzades pel Museu d’Art Modern amb la col·laboració de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 

 19 d’abril del 2007. Conferència: “L’alimentació en les persones amb discapacitat 
intel·lectual”, a càrrec de Dolors Borau, organitzada per la Federació Catalana 
Pro Persones amb Retard Mental. 

 

 20 d’abril del 2007. Presentació dels Goigs de l’arribada dels Germans de la Salle 
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a Tarragona. Organitzada pel Col·legi La Salle Tarragona. 
 

 25 d’abril del 2007. IV Jornades Didàctica sobre Pedagogia de l’Art Contemporani 
i els Museus. Organitzades pel Museu d’Art Modern amb la col·laboració de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 

 4 de maig del 2007. Taula rodona sobre la presència centenària dels Germans de 
La Salle a Tarragona. Organitzada pel Col·legi La Salle. 

 

 11 de maig del 2007. Presentació del llibre Contigo van los pueblos, Che 
Guevara, organitzada per Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques. 

 

 12 de maig del 2007. Conferència sobre l’intel·lectual i poeta José M. Valverde, 
organitzada per l’ONG Entrepobles. 

 

 17 de maig del 2007. Conferència: “La sexoafectivitat en les persones amb 
discapacitat intel·lectual”, a càrrec de Verònica Rux, organitzada per la Federació 
Catalana Pro Persones amb Retard Mental. 

 

 18 de maig del 2007. Acte sobre educació, organitzat pel Grup Socialista de 
Tarragona, amb Ernest Maragall, conseller d’Educació, i Josep Fèlix Ballesteros. 

 

 19 de maig del 2007. Reunió anual de la Societat d’Exploracions Submarines de 
Tarragona. 

 

 9 de juny del 2007. Presentació de les Activitats del Servei Pedagògic del MAMT 
per al curs 2007-2008 del Museu d’Art Modern a les escoles de la demarcació de 
Tarragona. 

 

 14 de juny del 2007. Conferència: “Els trastorns de comportament”, a càrrec de 
Núria Visuà, organitzada per la Federació Catalana Pro Persones amb Retard 
Mental. 

 

 19 de juny del 2007. Presentació de la III Beca Lluís Saumells de la Diputació de 
Tarragona, atorgada a Enric Baixeras per a un estudi sobre el mateix escultor. 

 

 20 de juny del 2007. Presentació del llibre Diari d’una escèptica, de M. Teresa 
Giménez. 

 

 Del 27 al 29 de juny del 2007. Curs: Bases Neuronals del Comportament. 
Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili. 
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 Del 2 al 6 de juliol del 2007. Curs: Respostes Científiques a un Món Complex. 
Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 Del 7 al 10 de juliol del 2007. Curs Internacional de Guitarra. Conservatori de 
Música de Tarragona. 

 

 Del 12 al 15 de juliol del 2007. Curs Internacional de Flauta. Conservatori de 
Música de Tarragona. 

 

 
11. Altres 
 
La directora del Museu ha estat convidada a formar part del comitè impulsor del Centre 
de Creació i Pensament Contemporanis de Tarragona. 


