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a. Reglament de la Secció Etnológica (17.2.1965)
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CAPITULO I,- PIHALIDAD

Articulo IB,- ¿a Seooion Etnológica del Huaeo da Mallorca tendrá por
finalidad la adjudicación, conservación, estudia, y, en BU caso, restaura
olón de objetos, instrumentos, coléoolonea y conjuntos relacionados con
el arte popular, artesanía, trabajo y costumbres propios de la Isla da» '
Mallorca, los cuales aeran exhibidos en ambientes apropiados de aouardo
oon las directrices da la moderna museografía.

Artículo 28.- Los na t e ríale B que constituyen los fondee da este Museo?
adquiridos por donación o compra, se instalarán ea el edificio cedido pas
este único fin por D. Gabriel Alomar Esteve, situado en la calle Mayor,
número 15, de la Villa de Muro (Isla da Mallorca), donación aceptada «
por el Estado mediante Decreto del Ministerio da Hacienda, de fecha 25
de abril de 1963.

CAPITULO II«- DEPENDENCIA

Artículo 3*,- La Sección Etnológica del Museo da Mallorca, oreado por
Decreto de 2 de noviembre de 1961, quedará bajo la dependencia en todo»
momento y para todos los fines de la Junta de Patronato y Dirección del
mismo. A los efectos correspondientes, y de acuerdo oon las cláusulas -
de la donacipn, esta Junta de Patronato se ampliará con la persona del-
donante del edificio donde es establece la Sección Etnológica, y en su-
defecto, por su descendiente directo de mejor derecho.

Artículo 4*»- La administración de la Sección Etnológica quedará in-
totalmente dentro del Museo de Mallorca, dependiente de la Di—
General, de Bellas Artes, según las disponibilidades económicas-

que dtermine la mencionada Dirección General*

CAPITULO III.- ÏOHDOS

etllo 50.~ El Patronato del Museo de Mallorca podrá delegar las -
es de ámbito local, en personas residentes en la Villa de Muro»
culo 60,™ Como parte integrante del Museo de Mallorca las fuñólo

s directivas y museográficaa quedarán bajo el control del Director »
del mismo»

Artículo 7a»- Constituirán los fondos de la Sección, aparte de los -
objetos que inicialment e ha entregado su fundador y donante, todos aque
líos adquiridos, bien por donación de particulares o centros oficialeŝ
o bien por compra, que puedan contribuir a los fines del Museo y al co-
nocimiento de las costumbres populares y de las tradiciones isleñas»

Artículo 8B»~ Los materiales del Museo serán catalogados de acuerdo-
con las instrucciones vigentes de la Dirección General da Bellas Artes«

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES

Artículo 9a.» Juntamente con el fichero de los fondos del Museo, se
procederá a la redacción de otro fichero de piezas interesantes, no per
tenecientes al mismo, con el fin de ampliar si máximo sus funciones - -
científicas y conservadoras.

Artículo 10»,- El Museo Etnológico de Mallorca deberá formar un Ar-
chivo de Folklore musical y literario, que tenga por fin su conservació
y depuración.

Artículo 11».- Será misión del Museo Etnológico de Mallorca el forner
tar los certámenes de cultura y arte popular y en general, todas las &<
tlvidades orientadas a su difusión y proyección.

CAPITULO V.- COMISIÓN ESPECIAL
Artículo 12B.- Dado el carácter especial de la Sección Etnológica -

del Museo de Mallorca, se considera oportuno contar con la colaboracil
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de aquellas personas que por su cultura y vinculación al agro malloj*
quin, puedan aportar materiales y conocimientos prácticos sobre 1* -
cuestión primordial del Museo. Con este objetivo, se formará una Co-
misión Especial, dependiente de la Junta de Patronato del Museo de -
Mallorca, la cual procederá a la looalizaoión y adquisición de los -
objetos que deban figurar en el Museo» Su misión primordial oonsisti
raí

a) En la recogida de materiales
b) Selección de los mismos
o) Restauración de las piezas adquiridas que lo neoesitea
d) Estudio y publicación de los materiales»

Articulo 13*.- La Comisión Especial estará presidida por el Pre
Bidente de la Junta de Patronato del Museo de Mallorca, y la forma»""
ron los siguientes miembros)

Un representante del Exorno» Sr» Gobernador Civil de la —
Provincia»

Un representante de la Exorna. Diputación Provincial
Un representante del Ayuntamiento de la Villa de Muro
Un representante de la Sociedad Fomento del turismo.
Doce miembros propuestos por la Dirección General de Be-

llas Artes, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Muro entre aque-
llas personas idóneas que reúnan las condiciones expuestas en el ar-
ticulo anterior»

Un representante personal del fundador y donante
El Director del Museo de Mallorca, que actuará de Secrete

rio, ~"

Aprobado por Orden Ministerial de 17 de febrero de 1965,
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b. Fitxa inventari general



MVSEO DE MALLORCA INVENTARIO G E N E R A L
N.'

Aflvtrao

Coniunlo
MtTtrao
Dtulk

NtfUivi

Objeto

Materia.

Dimensiones .

Peso

Conservación.

Dalos complementarios

Procedencia

Adquirido

Precio.

Registro de Entrada en %$$£ N.°

Fecha de ingreso

Expediente n." .

CATALOGO SISTEMÁTICO: Edad.

Cultura
(Seré)

Serie
(Soberano, P"**Ay Ciudad, Asunto^

Fecha.

Sección.
(Grupo)

N." CAT.' MONOG.*: AT.°.

Referencia Topográfica.

Pethj de üucripdoii

InMiucáona a • n J rt



c. Croquis dels edificis del museu
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d. Materials didàctics
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QUALZ?.::zr DI LÀCTIC ; LZJ z::zs zzi :Z:XIDCR

Cursos r. é s adier.ts; Cicle .Mitja, extensible e. 6 e í £ e E.G.3.
ar.b reelaboracic.-.s.

Temes relacionables; Le viáa e l 'Zisi Mitjan El treball e. l'an
tic regia - lis gremis - La Revolució in -
áustrial,

f

Objectius; I/ Fomentar l'observació e traves de preguntes ciri
gides.

2/ Respondre preguntes a partir de relacions er.tre-
informació escrita i observació d 'objectes rr.Et.e-
rials.

3/ Relacionar eines ar.b treballs.

4/ Seriar els procesos aar.uals i mecànics que con -
dueixen a l'acabaT.er.t d'un teixit.

5/ Treballar practica-ent els mecanis-.es rudi.-ner.t_a-
ris del teixit.

Motivació; Cal fer patent la ir.portar.cia de la Revolució Ir-dus
trial pel que suposa de gran canvi enib 1'organitz_§-
ció del treball, així com el canvi de eines i meca-
nismes. La Revolució Industrial ha relegat la mejor
part d'aquests estris als Museus.

Temporalit zació; Un màxim de 30 min, per a un grup de 2C p=rs_o
nes,

s
Activitats complmentàries; Es interessant intentar la visita -

d'alguns dels tallers de teixit encara ara exis —
tents e Mallorca:

- Artesania Eujosa - Santa Maria del Ca-£.
- Tejidos Vicens - Pollença

(cel concertar-ho telefb-iicament).

També es factible la construcció de peTits telers -
de marc per a la confecció de petits teixits.

(c) M. Bernat*Roca - J. Serra Barceló / 1.987



4.2.2. Col·leccions de titularitat municipal

4.2.2.1. Museu Local de Sa Pobla

4.2.2.1.1. Identificació

Loeal d© Sa Pobla

adreça

cl Antoni Maura, 6

Sa Pobla 07420

telèfon: 542389

horari: dijous, divendres i dissabte de 10,30 a 13,30 i de 17,00 a

20,00

4.2.2.1.2. Història i evolució

Es tracta d'una iniciativa individual del capellà pobler

Melcion Tugores que posteriorment va ésser recolzada per
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l'Ajuntament. L'origen de les col·leccions l'hem de cercar en

diverses col·leccions anteriors com és ara un petit museu

parroquial, un parell de col·leccions privades i una col·lecció

escolar. Sembla que cap al 1971(?) es van reunir tots aquests fons a

la casa pairal de la família Planas on actualment la col·lecció està

ubicada.

La majoria dels fons procedeixen de donacions i dipòsits, .

Aquesta circumstància ha ocasionat alguns problemes ja que s'han

hagut de retornar fons importants com és ara els mateixos que

havia aportat el propi fundador.

L'actual responsable dels fons del Museu, encara que no

anomenat de forma oficial, és Mn. Joan Obrador Sòcies.

Totes aquestes notícies fan referència a les primitives

col·leccions del Museu local, ja que a partir del 1990, amb la

creació dels fonaments pel futur Museu d'Art Contemporani de

Mallorca, ubicat al mateix edifici, s'ha obert un doble vertènt

d'actuació que intentarem explicar a continuació.

A partir de les Trobades de Pintors a Sa Pobla, iniciades el

1976 i promogudes pel Club Cultural de Sa Pobla, es va anar

creant un fons de pintura contemporània relativament important

que donà lloc als primers projectes de creació d'un museu d'art

contemporani. Amb la intervenció de l'Ajuntament s'aconseguí

l'ocupació de part de l'edifici del Museu Local (el pis superior)

que va ésser inaugurat el dia de Sant Antoni de 1985 com a seu

permanent del fons recollit. Aquesta nova situació es completava

amb la publicació d'un document de debat que esdevindria

avantprojecte d'aquest museu d'Art Contemporani; la creació del
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Patronat del Museu d'Art Contemporani de Mallorca i amb la

dotació per part de l'Ajuntament d'una plaça de Director del

Museu local.

En un dossier informatiu del mes d'octubre de 1991, referit

a les perspectives de futur del Museu d'Art Contemporani de Sa

Pobla es fa la següent proposta (pg.16): "Possibilitat de concentrar

el fons del museu local (etnologia i història local) a una de les ales

de la planta baixa i a les dependències annexes que tenen sortida al

carrer del Rosari. Possibilitar una visita independent d'aquesta part

del museu i seleccionar i classificar adequadament el seu fons".

4.2.2.1.3. Aspectes jurídics i administratius

El desdoblament provocat a partir de la potenciació de la

secció d'art contemporani ha originat una situació un tant ambigua:

1. permanència d'unes col·leccions, integrades en el Museu

Local, amb un conservador que treballa de forma altruista, amb

uns estatuts propis (apèndix documental a).

2. creació d'un Museu d'Art Contemporani de Mallorca

amb un Patronat i un director (legalment del Museu Local), però

al qual només s'assigna la responsabilitat de la secció d'art

contemporani (apèndix documental b).

Tot i aquestes contradiccions inicials, la propietat de

l'edifici i dels fons que no estan en dipòsit és de l'Ajuntament de Sa

Pobla
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Pel que fa a la gestió, tant d'una secció com de l'altra,

correspon a l'Ajuntament, encara que tant a la secció Local com a

la d'Art Contemporani existeix i hi haurà d'intervenir el Patronat.

Teòricament aquests patronats, presidits pel Batle de Sa Pobla, són

el màxim òrgan de govern del Museu.

Quant al règim econòmic sembla que no hi ha dotacions per

a la secció local (paleontologia, art sacre, arqueologia i etnologia)

però sí pel M.A.C, que compta amb un pressupost ordinari i

dotacions extraordinàries.

Quant a altres entrades econòmiques, es manté el criteri

d'oferir entrades gratuïtes i accedir al sistema de subvencions i

ajudes que puguin atorgar l'administració o altres entitats privades.

Pel que fa a les despeses, a part del capítol de personal i les

despeses de manteniment no hi ha previsions per adquisició de

fons.

4.2.2.1.4. Fons del museu

Tal com ja s'ha esmentat abans, el Museu Local de Sa Pobla

és de caràcter mixt i compta amb dues grans seccions:

1. La secció local (situada a la planta baixa i al porxe) amb

fons de paleontologia, arqueologia, art sacre i etnologia. Aquesta

part s'ha creat a partir de donacions i dipòsits acumulats a partir de

col·leccions anteriors i l'organització d'una campanya de donacions

(apèndix documental c).

2. La col·lecció de pintura, base del Museu d'Art

Contemporani de Mallorca, (ubicada a la planta superior de
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l'edifici) formada a partir de les adquisicions efectuades amb els

fons recompilats a les successives Trobades de Pintors (1976-1991)

i actualment amb un fons de 62 obres.

Quant a l'ampliació dels fons, pel que fa a la secció local,

sembla que el desig dels responsables del museu són el de fer-la

desaparèixer, possiblement es cediria gran part del fons al Museu

de Muro, o bé replantejar totalment la disposició d'aquest fons.

Així i tot encara s'accepten algunes donacions.

Pel que fa a la secció d'art contemporani, a curt terminí, no

hi ha previsions d'adquirir obra, però en cas d'ampliar el fons les

adquisicions corresponen al Patronat (apèndix documental d).

4.2.2.1.5. Laboratori

Encara que no amb una vinculació massa estreta amb el

Museu, a les dependències de la secció local hi ha una petita

biblioteca amb fons bibliogràfics de caràcter local que van des del

1950 fins a l'actualitat.

En una altra dependència del Museu i sense cap vinculació

amb aquest es conserva l'arxiu històric Municipal, ordenat fins al

1948 i els fons documentals de la Cooperativa Agrícola Poblera

(1937-).

A la biblioteca es conserva una petita col·lecció de retalls de

premsa, algunes col·leccions incompletes de publicacions

periòdiques i una petita col·lecció de fotografíes, totes elles de

temàtica local.
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La biblioteca no gaudeix de cap sistema de registre,

catalogació ni ordenació.

Pel que fa als fons museogràfics de la secció local hem de

dir que no tenen cap casta de registre, catàleg, numeració ni

referència. Sembla tanmateix que existeix un inventari que no hem

pogut localitzar.

Tant els projectes d'investigació com de conservació i

restauració són inexistents.

4.2.2.1.6. Exposició

Pel que fa a la disposició dels fons dins les distintes sales, a

la planta baixa els materials etnogràfics estan disposats a la petita

sala que conforma l'ala esquerra de l'edifici, tot entrant a través

del jardí situat davant el museu, i a la porxada d'accés.

A la sala esmentada, les peces estan disposades sense cap

casta d'ordre per les parets, al terra i dins tres vitrines de fusta i

vidre. D'aquesta manera comptam màquines de cosir, cernedors,

maridéis, estisores, coladors, lluernes, fanals, picarols, corrióles,

barres de teler, llum de carbur, encalentidor de panades, atuells

ximenea, màquina de torrar cafè, carabasses, cànem natural,

debanadores, filosa, cànem picat, etc. Dins cada una de les tres

vitrines podem trobar el que segueix: a la primera, una gramola

(?), estris de cuina, motlles de llauna, culleres de banya, molins de

cafè, una planxa, roncadores o matraques amb rodetes i olles de
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test sobre capçanes; a la segona, romanes, peces de cerámica

popular, col·lecció de capses de mistos, balança de farmacia de

l'apotecari Antoni Tugores, col·lecció de mesures, fogonets i

diversos estris de cuina; a la tercera hi ha una col·lecció de peces

de roba de cànem i una altra d'estris de filar (espadelles, aspi,

fusos, etc).

Al porxe, també disposades al térra i sobre la paret, sense

cap casta d'ordre tipològic o temàtic hom hi pot trobar eines

relacionades amb el treball del camp i amb diveros oficis artesans

(fuster, selleter, teixidor, ferrer, etc.).

Pel que fa a les altres sales de la planta baixa, a part de la

sala de juntes amb una vitrina amb documentació antiga i la

prestatgeria de la biblioteca, hi ha una sala de paleontologia

comarcal (llegat Joan Bauzà Rullan1), una altra sala d'arqueologia i

tres sales amb material litúrgic i art sacre que conformen la

col·lecció més important.

La planta superior de l'edifici està ocupada per la col·lecció

de pintura i escultura contemporània que conformen els fons del

Museu d'Art Contemporani de Mallorca i un petit espai destinat a

administració.

No existeix cap criteri de presentació ni exposició definit.

Tampoc, pel que afecta a la col·lecció d'etnologia, no es dóna cap

casta d'informació.

1 Per al coneixement d'aquest personatge vegeu Gran Enciclopèdia de Mallorca
(s/d) 2: 54-55.
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4.2.2.1.7. Instal·lacions

Com ja hem esmentat, el Museu està localitzat a la casa

pairal de la família Planas. Es tracta d'una construcció

relativament recent (s. XX) que ha patit diverses reestructuracions

a causa del seu ús públic. Les remodelacions més importants són la

construcció d'un saló d'actes lateral i la rehabilitació de la planta

pis com a seu de la col·lecció d'art contemporani.

La planta baixa, on es conserva la col·lecció local, es manté

amb l'estat original sense cap casta d'adequació per al muntatge i/o

exposició dels materials.

L'edifici no compta tampoc amb instal·lacions ni serveis de

mateniment del museu (magatzems, laboratori, et.). A la planta pis

s'ha habilitat una petita dependència per allotjar els serveis

administratius.

4.2.2.1.8. Dinamització

Que nosaltres sapiguem no s'ha organitzat cap casta

d'activitat dinamitzadora que afecti a la col·lecció etnológica.

Tampoc no s'ha publicat cap casta d'informació tant a nivell

d'investigació com de divulgació.

4.2.2.1.9. Fonts consultades

Entrevista amb l'actual director, Ramon Molina de Dios, tfn.

542389

Mn. Melcion Tugores, tfn. 716279
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Mn. Joan Obrador Sòcies, carrer de la Pau, 1A, 07012 Palma

tfn. 712356

4.2.2.1.10. Apèndix documental

a. Projectes d'estatuts del Museu Local de Sa Pobla

b. Avantprojecte del Museu d'Art Contemporani de

Mallorca

c. Actes de dipòsit de materials

d. Estatuts del Museu d'Art Contemporani de Mallorca

(20.12.1990)
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a. Projectes d'estatuts del Museu Local de Sa Pobla



ESTATUTOS DSL MUS30 LOCAL DE LA PUEBLA (Balcarea)

ARTICUID 1.- SI fia que se propone cenia fundación del Museo local de La
Puebla, es la custodia j conservación de todos aquellos objetos de carácter
arqueológico,histórico o científico que en la actualidad existen, y en lo
sucesivo puedan encontrarse en nuestra Villa y en su téraino, junto * los que
se aportaren en calidad de depósito, cualquiera que sea su procedencia.

ARTICULO 2.- Para la formación de este Museo se cuenta inicialaente con ana
colección de objetos de diversa procedencia, que figuran detallados en el in-
ventario que se adjunta al final de los presentes Estatutos coso anexo.

ARTICULO 3.- La colección de objetos a que se refiere el artículo anterior
serán:

a) Objetos propiedad del Museo, que lo constituirán todos aquellos que
hayan sido adquiridos por el mismo con sus propios fondos o los procedentes
de donaciones hechas por personas naturales o jurídicas.

b) Objetos depositados en el Museo, cualquier persona natural o jurídica
podrd entregar, en calidad de depósito, cualquier objeto de interés local, y en
garantía de dicho depósito se le extenderá un documento que acredite tal condi-
ción.

A tenor del Arte. 1775 del Código Civil, cuando un propietario, o su legí-
timo heredero quisiera recuperar un objeto depositado en el Museo, deberá so-
licitarlo por escrito dirigido al Patronato del mismo, y éste, una vez enterado,
procederá a la entrega material del objeto, contra entrega, por parte del so-
licitante, del correspondiente resguardo que se entregó al propietario en el
momento de ingresar el objeto en el Museo.

ARTICULO 4.- 23. Ayuntamiento de la Puebla proporciona un local de su propiedad,
sito en la cali,; Antonio Maura, número 4, para instalar en él dicho Museo.

Toda reforma o conservación del edificio corresponde al Ayuntamiento de
La Puebla.

ARTICULO 5.- Por el Patronato del Museo se designará persona apta para desem-
peñar el cargo de Director Técnico con carácter permanente, quién deberá estar
en posesión del titulo de Doctor o Licenciado en la ¿acuitad de Filosofía 7
Letras, Sección de Historia.

ARTICULO 6.- Si Museo Local de la Puebla constituirá una entidad de tipo cul-
tural, bajo el Patrocinio del Ayuntamiento, pero funcionará desvinculado de
dicha Corporación, aun cuando secunde las iniciativas que la misma le formule.

ARTICULO 7.- El Museo permanecerá abierto los días y horas que señale el Pa-
tronato.

ARTICULO 8.- Serán órganos de gobierno del Museo Local: El Director Técnico y
el Patronato.

ARTICULO 9.- Serán atribuciones del Director Técnico todas aquellas necesarias
para el buen funcionamiento y conservación del Museo y de los fondos documenta-
les y materiales en él depositados, cuidando por ello de la inspección y di-
rección de las dependencias, la ordenación, conservación y aumento de todos
los objetos allí custodiados.

Serán obligaciones del mismo, llevar al día el inventario, asi como re-
dactar una Memoria pnunl de las actividades de la entidad.



ATS7ICULO 10.- 22. Patronato del Museo será el nArinn árgano de gobierno de
la entidad, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Ayunta-
miento, y estará constituido por:

- Un Presidente que lo acra el Alcalde del Ayuntaniento de La Pueble,.
- Un Vicepresidente que lo será el Cura Párroco de la Puebla.
- Seis Tócales a designar librenente por el Ayuntamiento entre personas
de reconocida capacidad y cultura da la población.

- Un Secretario, que serí el de la Corporacián tiunicipcl.
- Un Vicesecretario a designar por la Presidencia.

AP.TICULO 11.- El Patronato tendrá una reunión ordinaria semestral y con ca-
rácter extraordinario se reunirá las Teces que el Presidente, por causa jus-
tificada, la convoque.También se reuniré a petición de tras miembros, como
mínimo, del Patronato.

ARTICULO 12.- Los vocales del Patronato serán renovados por mitades cada tres
años. Ü2 Director Técnico tendrá carácter permanente, siendo renovable por
descuido o negligencia, y por acuerdo del citado Patronato. •

ARTICULO 13.- Serán atribuciones del Sr. Presidente: llevar la representación
de la entidad en todos los actos externos en que ésta deba intervenir, y
presidir las sesiones del Patronato.

ARTICULO 14.- 21 Vicepresidente, en casos de ausencia o enfermedad sustituirá
al Presidente en sus funciones.

ARTICULO 15>- Corresponde al Secretario llevar el Libro de Actas del Patronato
y la documentación de la Secretaría.

ARTICULO 16.- Todas las atribuciones del Secretario quedarán delegadas en caso
de enfermedad o ausencia, en el Vicesecretario.

ARTICULO I'/.- Ninguno de los miembros que forman cualquiera de los órganos de
gobierno del Museo Local, tendrá derecho a remuneración alguna, si bien podrá
ser compensado o gratificado por acuerdo del Patronato, con motivo de gastos
o trabajos extraordinarios, debidamente justificados.



ESTATUIOS DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA PüZBLA.

Artículo 1.- £1 fia qvu. ce propone con la fundación del Museo Kuni
pal de La Puebla, es la custodia y conservación de todos aquellos ob-
jetos de carácter, arqueológico, histórico o cientifico que en la. ac-

t tualidad existen, y en lo sucesivo puedan Bn,contrarse en esta
villa y su término, junto a los que se aportaren en calidad de depó-
sito cualquiera, que sea su procedencia. . - .

4

Artículo 2.- Para la formación de este Museo se cuenta inicalmente
con una colección de objetos de diversa procedencia, que figuran deta-
llados en el inventario que figura al final de los presentes Estatu-
tos como anexo.

t

Artículo 3.- El Ayuntamiento de XX La Puebla proporciona un loca',
de su propiedad, sito en calle Antonio Maura, numero 4, para instalar
en el mismo dicho Museo. - . . . . . ' .

Toda reforma o conservación del edificio corresponde al Ayuntamien-
to de La Puebla.

Artículo 4.- Siendo municipal el Museo constituido, -queda, garanti-
zada su continuidad y permanencia. Por el Patronato del Museo se de-
signará persona apta para desempeñar el cargo -de Director Técnico con
carácter permanente, quién habrá de estar en posesión del título de
Doctor o Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras, Sección de
Historia.

Artículo 5.- 21 Museo municipal de La Puebla constituirá »nq enti-
dad de tipo cultural, bajo^ el patrocinio del Ayuntamiento, pero fun-
cionará desvinculado de dicha Corporación, aun cuando secunde las ini-
ciativas que la misme le formóle.

Artículo 6.- El Museo permanecerá abierto los dias y horas que se-
ñale el Patronato.

Artículo 7.- Serán órganos de gobierno del citado Museo municipal:
el Director Técnico y el Patronato.

Artícumo 8.- Serán atribuciones del Director Técnico todas aquellas
necesarias para el buen funcionamiento y conservación del Museo y de
los fondos documentales y materiales en el depositados, cuidando por
ello de la inspección y dirección de las dependencias, -la ordenación,
conservación y aumento de todos los objetos allí custodiados.

Serán obligaciones del misino llevar al dia el inventario, asi cerno
redactar una Memoria anual de las actividades de la entidad.

Artículo 9.- El Patronato del Museo será el máximo órgano de gobier-
no de la entidad, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden
al Ayuntamiento, y estará constituido pors
Un Presidente que lo será el Alcalde del Ayuntamiento de La Puebla.
Un Vicepresidente que será el cura ecónomo de San Antonio Abad.
Seis Vocales a designar libremente por el Ayuntamiento entre perso-

nas de reconocida capacidad y cultura de la población.
Un Secretario, que será el de la Corporación municipal.
Un Vicesecretario a designar por la Presidencia.

*

Artículo 10.- El patronato tendrá una reunión ordinaria semestral y



con carácter extraordinario se reunirá las veces que el Presidente,
por cauéa justificada, la convoque.

Artículo 11.- El Patronato será renovado por mitades cada cuatro
años, a exceptión del Director Tácnico, que tendrá carácter peraanen-
te, siendo reaovible por descuido o negligencia, por acuerdo del ci-
tado Patronato.'

Artículo 12.- Serán atribuciones del señor Presidente llevar la re-
presentación de la entidad .en todos los actos ezternos, er. que esta, de-
ba intervenir, presidir las sesiones á*y»arr¿!r»-fe.TY»»Yqs ¿ei Patronato.

Artículo 13.- El Vicepresidente, en casos de ausencia o enfermedad
sustituirá al Presidente, .

Artículo 14.- Corresponde al Secretario llevar el libro de actas de
Patronato y la documentación de secretaría.

Artículo 15.- Todas las atribuciones del Secretario queda.r4n delegaé
das, en caso de enfermedad o ausencia, en el Vicesecretario.

Artículo .16.- Ninguno de los miembros que foraan cualquiera de los
órganos de gobierno del láuseo Municipal tendrán derecho a gratifica-
ción alguna.



b. Avantprojecte del Museu d'Art Contemporani de

Mallorca



SA POFLA; PER UN MUSEU D'ART CONTEMPORANI A MALLORCA

El mes de novembre del -1976 tenia lloc a Sa Pobla, coincidint
amb la fira local, la primera TROBADA DE PINTORS- Era, $1 més
no, la primera alternativa seriosa 1 coherent front a l'absur
da competició entre creatius.

Certament a Mallorca 1 'escás Impuls que els organismes públics
1 Institucions privades oferien, en el camp de l'èmblt artts*
tic, es reduTen als premis, certimens 1 concursos que periòdi-
cament convocaven. Això equiparava el foment de la Cultura, ja
que tampoc no n'eren escàpols els escriptors, a unes carreres
de cavalls. A allò que algfl ja ha qualificat com l'Olimpisme
Cultural o, també ben entenent, la "nobel itzaciO" de la Cultu-
ra. Mancava imaginació.
En aquest estat de coses un grup de persones designades per la
institució o organisme convocant del premt es responsabil Itza-
ven de comparar t escollir quina obra de les presentades (1,
massa sovint, quin dels autors concursants}, obtendría' el guar-
dó « canvi-, sempre, de la propietat d'aquesta obra.
Als certimens tradicionals de Pollença t Palma, organitzats
pels respectius ajuntaments, ben aviat s'afegiren altres com
Calvià! Andratx, Santanyt, Felanitx, Binissalem, Costitx...
Tot això, evidentment, com un producte de la nul. la política
cultural existent, . Cap d'aquests organismes portava a terme un
programa de compra, d. 'obres 't, per no tenir, no disposaven ni
ta.n, sols d'un Inventari, documentat del seu propi patrimoni ar-

Era evident que l'Onic afany d'aquests organismes era
la parafernília ° el ritu de. Hacte de lliurament d'un premi
que, ben so-vint, costava molt més (invitacions, sopars, preseri
tatcioris., ,,) que l'import del mateix premt, A l'entretant, l'és
cola d'Arts i Oficis tenia carències de materials, un profess£
rat mal retribuït i una molt deftcient Infraestructura. Ija man_
ca ¿'alternatives oblinava als creatius a caure en la tempta -
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ç16 de fer el_.joc participant en acuesta dinámica malgrat ex-
periències tap Interessants com el "Gruo Criada" o, encara vi
gent, el "Taller Llunítlc".
Fet 1 fet, eU premis 1 concursos només serien admissibles bé
quan cal Incentivar la creativitat, bé quan existeix una gran
anormalitat cultural, bé quan manca la llibertat d'expressió.
Calla, perd, aixecar la veu contra la convencional estructura
oferint alternatives constructives.
S'ha dit que els polttics viuen generalment més pendents de
l'efectisme que de l'eficàcia. Amb totes les excepcions que a_
questa afirmació pot exigir, estí ben clar quins sfln, encara
ara, els papers que juguen els organismes públics anb la part
del seu pressupost que destinen a Cultura : Mostres, Presrals,
t una tirallonga, de "Festivals", N'hi ha prou s1 ens referim,
com a exemple, al camp mus t cert. Nombrosos festivals arreu de
Mallorca, Concursos de plano, de jazz, de guitarra, de rock,
d'orgue,., A l'entretant el conservatori en overbooklng 1 amb
un nivell per davall del mtnlm exigible.
Aquesta situació també es ye.u reflectida en els m,1tjans de c£
munlcaclO què dediquen amples espais als actes socials que su_
.•pesen les Inauguracions t un esca's tractament a la trajecte -
rla quotidiana 1 seriosa dels centres culturals.
De totes maneres, a poc, a poc, sorgeixen arreu de Mallorca
algunes experiències dignes de mèrit. Aquest seria el cas de
la transformació dels "Premis. Ciutat de Manacor? en el manté-,
nlment d'una col·lecció com. és la ."T1Í de Sa Real" on, junta-
ment a autors ja consagrats, hi tenen cabuda els novells obte_
ntflt el cau de les seyes primeres publicacions.

Anys abans perd a Sa Pobla es donava la primera passa creant
1'alternativa més modesta Imaginable perO, al mateix temps,
la més ambiciosa : crear a Mallorca un Museu d'Art Contempera^
ni, rfer-ho des de l'Òptica de 1'autogestió, prescindint dels
grans muntatges i de les substancioses subvencions; fer-ho
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des d'abaix. Des dels vertaders protagonistes en el camp de
l'Art : els artistes Q, s1 el terme no aprada, els creatius,
els plàstics.
Com s'ha dit al començament, el novembre del 1976 tenia lloc
la primera "TROBADA DE PINTORS" organitzada pel CLUB CULTURAL

* *

SA POBLA 1 on participaren una trentena de pintors a la mate1_
xa plaça on es fa la fira. Després, 1 en el curs d'un dinar
de oermanor que ara ja é's tradicional, es plantejaren a debat
preocupacions comunes. D'entre tots aviat sorgt una Idea. Les
obres que havien realitzat aquell matf, cuasi bé esportiva -
ment, serien subhastades a l'encant 1, amb els doblers reco -
llits, es muntaria una exposició (una MOSTRA) coincidint amb
les festes populars de Sant Antoni. D'entre els quadres pre -
sentats, els participants de la TROBADA adqueririen els que
es conslderassen amb la suficient qualitat com per ésser des-
tinats a un, aleshores utòpic, futur Museu. Mentre aquella u-
topta no es fes realitat, l'obra quedaria en dipòsit en el nia
te.tx Club Cultural organitzador» Tot això sense premis ni gua/
nyadorsr.
S'havia donat el salt qualitatiu capaç de generar una alterti¿
tiva imaginativa, lOctda t IQdtca. Imaginativa perquè no es
tenia., ni és té, noticia, dlun procés semblant a cap indret.
LOctda perquè pretenia oferir un objectiu important com és .la
creacifl d'un Museu D'Art Contemporani per Mallorca, extern, a
qualsevol decissifl imperativa de cap organisme. Lúdica perquè
la participado a les tres etapes que donaven forma al conjunt
del procés ; "TROBADA"-"SUBHASTA"-I'MQ$TRAW anaven acompanyades
sempre d'un. element tan encoratjador com és la Festa.
Des del primer moment, després d'altres gestions que no fruc -
tificaren degut a l'escepti-ci.sme dels visitats, es va obtenir
el suport econdmií de la Caixa d'Estalvis de Balears,SA NOSTRA
que corria amb el cost del dinar dels pintors -1 el patrocini•*
del cartell de la trobada., Aixf mateix aquesta entitat, junta-
ment amb el Club Cultural t Ajuntament 1 alguns particulars,



adquerlren el compromís de comprar una de les obres presenta-
des a les distintes Mostres, la qual cosa dona'va més allclent
als possibles participants.
EVOLUCIÓ
Del 1976 ençà, any rera any, es repetia.el mateix procés des-
crit : TROBADA-SUBHASTA-MOSTRA. Era una lenta perd, al mateix
temps, progressiva acció. El CLUB CULTURAL convocava per es -
crit als pintors. Durant el dinar es decidia cada any el sis-
tema de compra d'obra. Després, el dissabte de la Purissima,
dia 7 de desembre, es subhastaven les obres recollides, a la
Sala Crfsalis, 1, amb els doblers recollits es creava un fons
destinat a comprar obres durant la Mostra, per Sant Antoni, 1
ben aviat nombrosos galeHstes de prestigi començaren també a
participar enriquint les propostes 1 augmentant el nivells de
qualitat.
Cada any, durant la. Trobada, sorgta la reflexió que advertia
del perill de convertir aquell procés en un cercle v1c10s 1
sense perspectives de ruptura. El CLUB CULTURAL guardava en
dtpdstt en el seu local les obres que s'anaven comprant. Perd
ftns quan 7 Pep ntènyer l'objecttu final : la creaclfl i mant£
ntment d'un Museu d'Art Contemporani1, calla trobar solucions.
I els interrogants sortien constantment.
Es consideri oportfl constituir un "patronat Pro-Museu" 1 re -
da,ctar uns estatuts delimitant clarament els objectius, les
funcions i les Atribucions. En aquest Patronat,, a més dels re_
presentats dels participants a les trobades, s'hi varen 1nt£
grar el Club Cultura.!» com a. entitat organitzadora, i l'Ajun-
tament,
L'Ajuntament de Sa Pobla, era el propietari del "Museo Local"
a l'entrada de la vila., segons s'entra des- de Ciutat. Aquell
Museu oferia unes immenses possibilitats d'expansiO que perme_
tria destinar un espai adequat on dipositar els quadres eji p£
der del Patronat i poder servir del primer cau necessari del
Museu. Successives qestions varen permetre que el dia de Sant
Antoni del 1985 s'inaugures el local amb una exposició de to-
ta Vobr* recollida fins aleshores.
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aquest punt alguns pensaren que ja s'havia aconseguit la
utopia. Que 1'objectiu, de tenir un Huseu ja s'havia fet rea
litat. Perd restava encara molt de carat. Un Nuseu.no és un

»
lloc on enmagatzemar obra. La tasca, per tant, continuava.
Es diposava d'uh local (tancat a pany i clau) Í d'una obra.
S'havia avençat perd encara calia generar un nou impuls: la
vida.

L'estiu del 1988 la ComissiA de Cultura de 1'Ajuntament de
Sa Pobla decidf contractar, amb caràcter provisional a Taño
Pomar i Bartomeu Mestre com a directors del Huseu. Amb aixO
es pretenia acabar en certa manera amb la situació d'impro-
visacifl que, fet amb gran dosi de voluntarisme, s'havia pro
duTt en el procés dels darrers anys i que suposava un "ama-
teurtsme" perillos cara el futur. Es tractava, en definiti-
va, de professionalitzar la vida del Museu.
La contractació dels mencionats directors, tots .dos vihcu -
lats estretament amb el conjunt del procés, tenia dos obje£
ti;us específics : l'organitzactfl de la Trobada d'enguany 1,
molt especialment, la redacció d'una proposta de futur. Les
dues feines s'han duit a terme com es pot deduir d'aquest
matetx "dossier" que ara teniu a les mans t que s'ofereix
com a. material objecte de debat per tal que, mitjançant la
crítica, pugui ésser mtllorat 1 enrtqutt amb els suggerí -
ments que s'estimin oportuns.

H
M
H
N
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SITUACIÓ ACTUAL

El Museu compta actualment amb un espa 16s local susceptible
d'ésser ampliat amb uns espais anexes que podrien transfor-
mar-se en tallers de treball. En aquest sentit el pressu -
post de l'Ajuntament de Sa Pobla contemplar! en el proper
exercici una primera fase que permeti la realització de les
obres necessàries.
Es disposa de cinquanta quatre obres amb una qualitat mitja
que pot definir-se com a alta.
Aixt mateix es disposa d'un dipdsit bancari (compte corrent
777390-38 de SA NOSTRA} amb un milifl tres-centes seixanta
una mtl cent quatre pessetes (1.361.104,-pts). AixO resulta
dels fons remanents de les dues darreres edicions.
El pagament dels sous dels actuals directors no modifica el
fons existent perquè prové directament dels pressuposts de
l'Ajuntament de Sa Pobla el qual, a mfis, ha anunciat que,
passades les festes de Sant Antoni, convocarà un concurs de
mèrits per tal d'assignar definitivament la plaça de Direc-
tor del Museu.
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TASQUES REALITZADES DURANT ELS DARRERS MESOS :

^ ; :
- Nombroses reunions amb els míxlras responsables de l'Ajunta-
ment per "tal de perfilar el disseny dels objectius.
- Realització d'una litografia del pintor Miquel Brunet que
també ha servit com a base del Cartell de la Trobada.
- CreaclO d'un anagrama 1 logotip.
- Diverses gestions per la legalització del Museu 1 redacció
dels estatuts definitius.
- Contactes amb diversos sectors (ceramistes, fotògrafs) per
tal d'enriquir la Trobada amb noves aportacions.
- Primers estudis de tallers de ceràmica 1 obra gràfica.
- Elaboració d'un estudi de necessitats materials (objectes
d'escriptori, arxiu, telèfon...} que cobrirí l'Ajuntament.
- Convocatòria de la Trobada, Informatitzant les dades exis-
tents,
- Confecció del cartell de la trobada.
- Elaboració dels 1mpress.os mtnlms (sobres, fulTs, adhesslus.)
- Organització de IQ trobada, '
-• Contactes encaminats a obtenir cessió de noves obres 1 de
realttzactO d'obra gráfica destinada a ajudar econòmicament.
- ElaboractO de mate.rta.1 de propaganda per comercialitzar.;
- Organització de la Subhasta (7-XII-88},
T PreparactO de la Mostra en diverses sales i propostes.
^ RedacciO d'una proposta de futur.
- Disseny del cartell de Sant Antoni 89.,
- Intercanvis amb altres entitats culturals (ACÁ. OCB...)
- Elaboració d'un dossier.



OPJECTIUS GENERALS

- D i f o n d r e el cone ixemen t del Museu
Mitjançant l'slaborado d'un tríptic divulgatiu amb una
breu ressenya històrica, -'situació actual t llista d'ob-
jectius. Amb aqueet mateix tríptic g'ha d» començar a

establir un sistema d'intercanvis amb Huseus, Universi-
tats, Centres d'Art, Tallers plàsticst Galeries- Priva -
des i Revistes especialitzades. Es evident que s'ha de
tenir un permanent contacte, informant de les actiti -
tats realitzades, amb els mitjans de comunicació.

- C a p t a c i O . d ' o b r a
Ee important generar un fons patrimonial propi de quali
tat convidant, mentre I'adquisició no sigui possible, a
la ce e si'ó d'obres d'aquells creatius que puguin presti-
giar el Museu.' Di contrapartida el Museu es compromet a
divulgar aquestes cessions i incloure-les en el seu ca-
tàleg.

- 'Ca'ta'io'tfa'c'fff- de 'T 'obra. • - ' . -
Està prevista, amb el finançament d'un sponsof publici*
tari, l'edició d'un bon catàleg reproduint a tot eelor
les obres en poder del-Museu juntament a un curriculum .
dels respectius autors.

- l-e'ga'Tl-tz^c\O del Militeu
A través de l'Ajuntament de Sa fòbia, propietari del lo-

cal on s'ubica el Museu, s'ha de procedir a la*seva ins-
cripció legal aprovant els pertinents estatuts definint

les diverses funcions f· atribucions. Fet això, a través
del organismes pertinents, s'ha d'incloure el Museu dins

la guia de Museus, europeus existents. També s'ha d'acce-

dir a lee subvención» 'dels 'distints organismes públics, i

institucions privades, bé sigui per activitats concretes

'-ò bé pel manteniment general'.
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5,.- Creació de tallers de treba.11
En funció de l'in tari a deia participant» «e crearan gla
tallera específica d'aquelles activitats i tècniques qu»
ea oonaideri oportú (ceràmica» gravat, fotografia...).
Aqueete tall'ere funcionaran en trea'nivelle :
- Com a centres de treball -!a disposició dels possibles
intereeeate. Allà qualsevol creatiu podrà fer ús de les
instal·lacions del Museu.
- Com a centres pedagògica. Funcionarien com a taller*-es
cola on es podrien aprendre les diverses tècniques i on,
també, serviria, cara els escolars o possibles visitants,
per a poder veure el procés creatiu mitjançant el treball
directe.
- Com a centre d'investigació i recerca. Serviria com a
cau on realitzar encontres o cursets especialitzats on
poder mantenir intercanvia d'experiències amb creatius
de prestigi d'arreu del món.

Edfctorïs prdpte s
El Museu editarà catàlegs, cartells i demés auparte pro-

pagandtsti-cs de les seves activitats. Igualment editarà-

obra gràfica dels creativa que consideri interessants.
Aquestq obra podrà ser destinada a la venda, de e t¿nada al

finançament del propi Museu, o per poder servir d'ele -

ment dtintercànvi amb altres- entitats. v

6.-

7.- 'Sala d' expost c'jons
El Museu ha de donar cabuda a les seves sales a aquelles
exposicions què, degut el seu caràcter, poden trobar di -

ficultats a les galeries- comercials i, també, aquelles on

toldgiquee, monogràfiques o especialitzades que puguin es

ser dfinterès*

8, - "Ce n t fe d' jnf ormactO t/a s$es sorament
El Museu pot servir com a centre de recursos obert tant a

particulars com a Institucions per tal dtoferir assessora

ment tècnic o suport organi'tzatiu. Aix-C podrà servir com
a comissari' d'exposicions, punt de contacte, informació
d'activitats exteriors,..



9'.- Ateneu Cultural
Ea poden aglutinar a lee instal·lacions del Huseu oonfe -

rèneiee, debats, taules rodones, rodes de premsa, troba -

des,..i qualsevol activitat que, més enllà fins i tot de

les arts plàstiques, puguin merèixer' interès ool.lectiu

en qualsevol camp (Música, Literatura, Agricultura, Eaono

mia, Arquitectura, Turisme...)

10.- Centre obert i evolutiu
Es pretén en definitiva, anar molt més lluny del concepte

tradicional i convencional de Museu estàtic i convertir-

se en un centre obert on puguin trobar-hi cau totes les

tendències de l'Art Actual, amb les novelles aportacions

que la tècnica, per una banda, i la creativitat, per l

tra, fan que l'evolució creativa sigui constant.

Ee manifesta la deciesió d'eeser un centre d'agitació.
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PERSPECTIVES IMMEDIATES DE FUTUR
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Ens trobam en un punt on la vella utopia és quasi realitat.
Ja h1 ha els mínims Indispensables per donar fe de vida del
Museu d'Art Contemporani de Mallorca. Els objectius Inicials
són pràcticament aconseguits. A partir d'ara són molts els
Interrogants que sorgeixen. Té raó d'ésser la Trobada ? I la
subhasta ? S'ha de donar un nou sentit a la Mostra ?
Per una banda sorgeixen aspectes purament formals com el del
mateix nom : Trobada de pintors (només de pintors ?). Perfl
hi ha altres qüestions més de contengut. Efectivament, el
procés realitzat fins ara mereix una reflexió crttlca. Fins
ara la "Trobada" era una diada de feina 1 debat. La resta de
l'any era festa. Ara, en canvi, el Museu ha de fer feina de
cap a cap d'any. Per que no tnverttr els papers 1 fer de la
Trobada del 1989 el dia de festa ? Mostrar la feina realitza^
da 1 treure-la al carrer. La subhasta, conseqüentment, ja no
tendría la seva actual Insubstituïble funció perquè podrien
crear-se altres fórmules de finançament. I la Mostra, per
tant, al deixar d'ésser també 1 'Única font d'adquisició d'o-
bres, hauria de transformar-se en una gran explosió d'exposj^
cions coordinant totes les sales existents a Sa Pobla (Museu
Ajuntament, Sa Pobla, La Caixa, Club Cultural...).
Enguany mateix entenem convenient plantejar algunes alterna-
tives al sistema de la Mostra perquè allfl que està ben clar
és que fins avui s'ha cobert una etapa, prou important, perd
d'avui enlli s'obrin unes perspectives noves que exigeixen
un treball metddic i seriós. Tot per tal de perpetuar la vi-
da del Museu, el seu manteniment 1 el poder fer créixer les
seves possibilitats futures.



c. Actes de dipòsit de materials
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d. Estatuts del Museu d'Art Contemporani de

Mallorca (20.12.1990)



PATRONAT DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MALLORCA

P R O J E C T E

CAPÍTOL I

OBJECTE, NATURALESA I FUNCIONS

Article 1

El Patronat del Museu d'Art Contemporani de Mallorca s'estruc-
tura com a organisme autònom local a l'empara del que disposa
l'art. 85.3b> de la llei reguladora de Bases de Règim Local,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica
d'obrar.

Article 2

El Patronat, a part de les que li confereixi amb caràcter
general la seva estructura jurídica, té les funcions següents:

a) Fomentar el desenvolupament de les arts plàstiques i de
l'espai a l'illa de Mallorca i, en particular, a la vila de sa
Pobla, coordinant tots els esforços i iniciatives que es
realitzin, amb una visió de conjunt de la unitat de les arts.

b) Conservar i exhibir els fons propis del Museu i aquells que
tingui encomanats en dipòsit.

c) Organitzar i promoure tota classe de mostres i d'exposici-
ons als locals propis o als d'altres entitats o institucions.

d) Prestar singular dedicació a l'art actual realitzat a
l'illa de Mallorca, amb especifica i intrínseca qualitat.

e' Editar tota classe oe catàlegs, llibres, monografies,
reproduccions, etc. destir.ades a la seva distribució i vends,
aixi com participar en la realització i posterior distribució
d'obra seriada bidimensionaiment o tridimensionalment.

.f Proi-.oure i realitzar qualsevol activitat que cregui conve-

.":ent i que sigu: or denses 3 .̂a pròpia finalitat del Patronat.

g) Elaborar el reglament de règim intern.

Article 3

Ei Iatronat es regirà per aquests estatuts i actuarà sota la
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tutela de l'Ajuntament d» 8a Pobla al qual correspon vetllar
perqu* s'aconsegueixin les finalitat» previstes. tot això
sense perjudici de l'autonomia que es reconeix ala seus òrgans
de govern.

CAPÍTOL II

CONCEPTE I ADHXNISTRACIO

Article 4

El govern i l'administració del Patronat seran • càrrec d'una
Junta Rectora, una Comissió Permanent i un Director.

Article 5

La Junta Rectora assumirà el govern i la gestió superior del
Patronat i estarà integrada pels membres següents:

a) President: El Batle de l'Ajuntament de Sa Pobla o persona
en qui delegui.

Vocals:

Un representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Ba-
lears, designat per aqueixa institució.

Un representant del Consell Insular de Mallorca, designat
per aqueixa institució.

Un representant dels centres docents locals, designat per
aquests centres.

Tres persones lligades al món de l'art (galeria, pintura,
teatre, música, etc.) designades pel Director del Museu.

un representant del Club Cultural sa Pobla.

Un representant dels crítics d'art.

Dues persones ae renom dins l'àmbit cultural mallorquí,
escollides per la majoria dels membres de la Junta Rectora.

El Director del Museu d'Art Contemporani dt? Mallorca.

d) Tresorer: Una persona elegida per la Junta Rectora.

e) Secretari: Una persona elegida per la Junta Rectora.
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Articl» 6

Corresponen a la Junta Rectora 1*8 competències següents:

1) Aprovar els plans generals i programes periòdics d'actuació
que hauran de ser tramesos a l'ajuntament per a la seva rati-
ficació.

2) Formalitzar convenis i contractes públics i privats, rela-
tius a actes d'adquisició i administració de bens immobles i
mobles necessaris per a l'acompliment de les seves finalitats.

3) Condicionar, conservar i administrar el Huseu i les seves
inetal • lacions.

4) Organitzar els serveis del Museu i dirigir la seva activi-
tat.

5) Realitzar i autoritzar tota classe d'actes i contractes
l'àmbit de la seva actuació.

en

6) Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d'es-
talvi en qualsevol establiment.

7) Aprovar el pressupost del Patronat, el qual haurà de ser
ratificat pel Ple de l'Ajuntament.

8) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament en Ple les planti-
lles del personal tant tècnic com administratiu, a proposta de
la Comissió Permanent.

9) Aprovar la memòria d'activitats i gestió realitzada durant
l'any, per a la seva remissió i aprovació per part de l'Ajun-
tament .

10) Atorgar contractes de tresoreria, previ informe favorable
de 1'Ajuntament de sa Pobla, concertant préstecs per a l'acom-
pliment òptim de les seves finalitats, presentar-se i 'interpo-
sar tota classe de reclamacions i de recursos en l'àmbit de la
seva actuació.

11) Sol·licitar i acceptar subvencions, auxilis i altres
formes de cooperació de l'Estat, Comunitats Autònomes, corpo-
racions públiques i particulars.

12) Aprovar obres l'import de les quals no excedeixin de la
partida pressupostada als Pressuposts de la Corporació. Si
l'import fos superior, se'l sotmetrà a l'aprovació del Ple de
1'Ajuntament.
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13) Interposar tota classe de reclamacions i d'accions davant
les autoritats administratives, governatives i judicials, dins
l'àmbit de la seva actuació.

14) Totes les altres funcions i competències que no correspon-
guin a l'Ajuntament o al President del Patronat.

Article 7

Corresponen al President de la Junta Rectora les competències
següents:

a) La representació legal del Patronat davant tota classe
d'autoritats i organismes.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la
Junta Rectora i de la Comissió Permanent.

c) Executar i fer acomplir els acords de la Junta Rectora i de
la Comissió Permanent.

d) Ordenar tots els pagaments que tinguin consignació expressa
al pressupost o derivin d'acords adoptats per la Junta Rectora
0 la Comissió Permanent.

Article 8

Els membres de la Junta Rectora cessaran en els seus càrrecs:

a) A petició pròpia.

b) Els qui exerceixin la seva funció en virtut de càrrecs
específics, en separar-los-en.

c) Els vocals representants d'entitats quan aixi ho acordin
els seus òrgans de govern.

d) En tot cas, quan hagin transcorregut quatre anys,des de la
seva designació; després podran ser reelegits.

Article 9

La Junta Rectora es reunirà, pel cap baix, un cop al trimestre
1 sempre que el President ho cregui convenient, prèvia convo-
catòria amb quaranta-vuit hores d'antelació.

En primera convocatòria caldrà la presència de la meitat més
un del membres i en segona convocatòria, de cinc membres.



Article 10

'Í'

Elm acorda d* la Junta «'adoptaran per najoria d» vota deia
seus membres i, «n cas d'e»pat, correspondre al President
decidir, en la mateixa sessió, amb veu de qualitat.

Article 11

Els acords de la Junta es podran recórrer davant l'Ajuntament
en Ple en el termini de quinze dies i els que aquest adopti en
resolució dels recursos, ho seran davant els tribunals compe-
tents.

Article 12

La Junta Rectora podrà delegar algunes funcions en una Comis-
sió Permanent iormada pel Director del tluseu, que actuara com
a President i tres membres elegits per ell.

Article 13

El Director sortirà de l'oferta pública d'ocupació que l'Ajun-
tament faci i es considerarà com a requisit tenir la llicen-
ciatura en Belles Arts o Filosofia i Lletres, especialitat
d'història. El Director ocuparà la direcció tècnica del Museu
i tindrà cura del muntatge, de la conservació de les sales, de
la redacció de l'inventari i de fitxers. Així mateix serà
responsable de l'organització d'exposicions i mostres a rea-
litzar al Museu, i dels intercanvis amb altres institucions.
El Director, com a cap de personal, vetllarà pel correcte
compliment de les distintes funcions del personal i de 1'es-
tricte funcionament dels serveis del Museu.

El Director del Museu s'haurà d'adaptar a l'horari que
bleixi l'Ajuntament atenent a les seves necessitats.

esta-

Article 14

Cor respondrà s la Comissió Permanent,
delegades per la Junta Rectora:

part de les íuncions

a) Organitzar, programar i dirigir
aprovats per la Junta, i vigilarà:

les activitats i serveis

b) L'ordenació de despeses menors que, per raó d'urgència o
necessitat, hagin de realitzar-se a les instal·lacions i
serveis, sempre que estiguin incloses al pressupost.

c) El Director ha de confeccionar el
sotmetre a l'aprovació de la Junta.

pressupost i l'ha de



Article 15

La Comissió Permanent es reuniré, almenys, una vegada al mea i
•empre que el aeu president la convoqui.

CAPÍTOL III

PATRIHOMI

Article 16

,':¿î v-

El patrimoni del Patronat
tament s'adscrigui per a
que el Patronat adquireixi
rebi de tercers.

serà integrat pels béns que l'Ajun-
1'acompliment dels seus fins i els
amb càrrec als seus propis ions o

El Patronat, a través de la Junta Rectora, podrà sol·licitar
de l'Ajuntament l'adscripció de béns de la seva propietat. El
Patronat no adquirirà la propietat d'aquests béns sinó sola-
ment la possessió i haurà d'utilitzar-los exclusivament per
als fins que determini l'adscripció.

Els acords d'adscripció se sotmetran per la Junta Rectora a la
resolució de l'Ajuntament en Ple.

Si els béns adscrits no fossin destinats a l'ús previst dins
el termini assenyalat a l'acord municipal d'adscripció, es
considerarà resolta l'adscripció i els béns revertiran a
1'Ajuntament.

La Junta Rectora haurà d'aixecar i tenir al dia el correspo-
nent inventari d'altes i de baixes dels béns de què disposi,
el qual se sotmetrà anualment a l'aprovació del Ple de l'Ajun-
taiient.

CAPÍTOL IV

REGIH ECONOHIC

Article 17

El Patronat municipal del "Museu d'Art Contemporani de Mallor-
ca", per a l'acompliment dels seus fins, tindrà els recursos
següents:

a) La consignació que figuri al pressupost municipal, per
de garantir l'adequat funcionament del Museu.

tal

b) Les subvencions que pugui obtenir de l'Estat, a través del
Ministeri de Cultura, de la Comunitat Autònoma de les Illes



r

~-.v.

Balears, del Consell Insular de Mallorca i de qualsevol corpo-
ració pública o privada i de particulars.

c) Els ingresaos de tota classe qu« puguin reportar lea acti-
vitats especifiques.

d) Ela donatius i llegats que a'atorguin al avu favor.

e) Qualaevol altra que acordi la Junta Rectora.

Article 18

Els ingressos i despeses del Patronat seran intervinguts i
comptabilitzats pel Director; la Junta Rectora en retrà comp-
tes anualment i se sotmetran al Ple de l'Ajuntament.

CAPÍTOL V

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Vï-'Sasr.'!̂'

Article 19

El Patronat podrà ser dissolt:

a) A petició de la Junta Rectora, l'acord de la qual ha de ser
adoptat amb el quòrum dels dos terços del número legal dels
seus membres.

b) Quan aixi ho acordi l'Ajuntament en Ple d'ofici amb el
quòrum dels dos terços del número legal dels seus membres.

c) Si per imperatiu legal, governatiu o fàctic, el Patronat
del Museu d'Art Contemporani de Mallorca s'hagués de dissol-
dre, els seus béns adscrits passaran a l'Ajuntament de sa
Pobla, al Consell Insular de Mallorca o a l'Estat, per aquest
mateix ordre. Es fa especial menció que, en tot cas, el fet
essencial és que el Museu d'Art Contemporani de Mallorca
segueixi existint, encara que per les raons exposades, en
principi, es dissolgui el Patronat.

DISPOSICIÓ THANS1TOR1A ÚNICA

La representació dels vocals nomenats per l'Ajuntament en
constituir-se el Patronat conformement amb aquests estatuts,
en lloc de quatre anys, quedarà reduïda al temps que li resti,
de mandat, a la Corporació que els designi.

Sa Pobla, 20 de Desembre de 1.990

\



4.2.2.2. Museu Municipal de Pollença

4.2.2.2.1. Identificació

Municipal d©

localització:

carrer Guillem Cifre de Colonya s/n

Pollença

telèfon: 53 01 08

horari de visita:

dimarts, dijous i diumenge de 10 a 12 h.

Per a grups contactar amb l'Ajuntament (53 01 08).

4.2.2.2.2. Història i evolució

Es constituí el 1949 per iniciativa del Sr. Lluís Oliver Capó

per a recollir, conservar i mostrar adientment les obres d'art i

objectes històrics-artístics i etnològics de Pollença i el seu terme

municipal.
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Al Museu s'integraren els fons de l'antic "Museu del

Col·legi Costa i Llobera", creat el 1949 amb la finalitat de

perpetuar la memòria d'aquest poeta pollencí. Aquest museu es

constituí al carrer Guillem Cifre de Colonya, 33, a instàncies del

Sr. Lluís Oliver Capó i es mantingué obert des de la seva

inauguració el 7 de març del 1950 fins a la mort del seu

mantenidor el 1968. Les col·leccions inicials eren fonamentalment

de ciències naturals (fòssils i fauna mallorquina) recompilades, en

gran mesura, pels propis alumnes.

S'inaugurà el 7 de març de 1950 amb el títol de "Museu

Municipal", posteriorment es traslladà de la casa de la vila a la seu

actual (Antic Convent de Sant Domingo). La secció d'art religiós

s'inaugurà el 1974.

Segurament s'hi afegiren també els fons de l'antic museu

del Roser Vell, ressenyat per Antonio Gaya Ñuño el 1955, on entre

d'altres objectes es conservaven "...algunas viejas tablas, como los

restos de un retablo trecentista dedicado a los tres Arcángeles, una

Madona, unas tablas de los Santos Juanes, y otras de menor

interés"1.

1 GAYA ÑUÑO, A. (1955) Historia y guía de los Museos de España, pg. 584.
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4.2.2.2.3. Aspectes jurídics i administratius

L'autorització oficial per part del Ministeri d'Educació i

Ciència es féu, a proposta municipal, per O.M. de 12 de febrer de

1975 on passà a denominar-se "Museu de Pollença".

Funciona en règim de patronat. Administrativament depèn

del municipi i resta sota la inspecció tècnica de la Direcció General

del Patrimoni Artístic, vinculat al Museu de Mallorca (apèndixs

documentals a, b, c i d).

4.2.2.2.4. Fons del museu

Mixt (Art: pintura segles XIV-XX, escultura, indumentària

litúrgica, ciències naturals, fòssils i fauna mallorquina),

arqueologia, ceràmica...

Els fons etnològics abasten tres camps prou diferenciats: un

d'instrumental agrícola, especialment cultiu dels cereals i transport

i tracció animal; el segon, integrat per una col·lecció de ceràmica

popular del segle XVII trobada dins una volta del convent i l'altre

que correspon al vestuari de les àguiles (dansa processional

executada el dia del Corpus).

El fons conservat al porxe constituïa una mostra parcial

dels distints estris de trasport i tracció animal (bast, beaces,

guarniments), carro, etc. Eines relacionades amb el cultiu dels

cereals i diverses mostres de cistelleria de palma, funcionalment

també relacionada amb el conreu de la terra. Bona part de les
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peces es deixaren en dipòsit i foren recuperades pels seus

propietaris al cap de poc temps.

Pel que fa a la col·lecció de ceràmica, és constituïda a partir

de les troballes realitzades durant les obres de restauració durant el

1985 al mateix convent de Sant Domingo, sota la direcció de

l'arquitecte municipal Sr. Pere Garau. La troballa es féu a les dues

voltes de l'angle d'accés al claustre.

Aquestes dues voltes, una de les quals està unida al cos

central i és de majors proporcions, i l'altra conjunta, que forma

part dels quatre cantons del claustre, van ser buidades per tal de

millorar l'estat de conservació.

Les olles aparegueren als quatre angles de cadascuna de les

voltes com a constatació d'una formula constructiva habitual de

tradició romana i medieval. Es tracta d'una simple i intel·ligent

mesura per alleugerir el pes total de la volta amb les formes

buides, tot creant, a més a més, petits arcs, que, units entre si,

oferien un complement de resistència al sospès de la construcció.

L'estudi d'aquesta col·lecció ha permès datar

cronològicament els materials i fixar la seva pertinença al segle

XVII.

Quant al vestuari de les àguiles, exposades amb dos

maniquís, segons el P. Gabriel Llompart que és qui ha fet una

descripció més acurada de la dansa processional de les àguiles

"...son dos jóvenes, hechas y derechas, vestidas con una preciosa

túnica de color blanco. La capilla que llevan, llamada la «María

Antonieta», suele decorarse con joyas cosidas con cuidado y
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habilidad: cruces, cordones, dijes, camafeos y reliquias...Las

muchachas parecen un mostrador de oro y pedrería (...) Las

muchachas llevan enfundado, por así decirlo, un armazón de

cartón pintado representando un águila plateada con decoración de

trazos rojos, con sus alas levantadas, corona preciosa sobre la

cabeza y profusión de cintas multicolores en la cola.

El tocado de las muchachas es fabuloso y remata en otra

corona, de la cual, si cabe, cuelgan más joyas"2.

Aquest és el vestuari que es conserva al museu, òbviament

sense les joies.

4.2.2.2.5. Laboratori

A finals del 1985 i a principis del 1986, conjuntament amb

Biel Bonnín, i a instàncies de Joana Ma Palou, aleshores

responsable del Museu Municipal de Pollença, duguérem a terme

una experiència enfocada a incrementar, consolidar i difondre la

petita col·lecció etnográfica propietat de l'Ajuntament pollencí.

L'experiència consistí en la presa de contacte amb els

materials etnològics conservats al museu, totalment desordenáis i

col·locats sense cap criteri a una petita dependència municipal de la

plaça dels jardins Joan March.

2 LLOMPART, Gabriel (1967) "Las águilas del Corpus de Pollensa (Mallorca) y
la interpretación del águila procesional del Levante español". R.D.T.P. 23:83-
104.
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La primera tasca consistí en fixar uns criteris mínims de

selecció per tal de donar una certa unitat a la col·lecció i oferir al

mateix temps una possibilitat d'exposició i difusió dels materials

conservats. Després d'avaluar un parell de propostes ens

decantarem per la confecció de cartells explicatius, que amb una

clara finalitat didàctica, oferien un parell de possibilitats:

- descripció dels distints elements de cultura material

exposats a la col·lecció municipal.

- aglutinar els distints objectes museables entorn a un

discurs lògic que permeti un procés de lectura que coincideixi,

mentre és possible, amb l'exposició.

- element difusor fora del museu, utilitzat com a instrument

d'aprenentatge a l'escola i com a reclam de visita pel propi museu.

La tasca es desenvolupà en dos moments: aparició dels dos

primers cartells sobre Transport i tracció animal i La producció

dels cereals: el llarg camí del blat, ambdós directament relacionats

amb els materials conservats; la segona fase, corresponent a

l'aparició dels cartells Els molins fariners i L'elaboració del pa

s'han d'entendre més com una tasca de difusió de temes etnogràfics

propis de la contrada a partir del museu, que no com a mitjà de

difusió d'una col·lecció existent.

Dissortadament la tasca es va interrompre sense que

paral·lelament a l'aparició dels cartells s'aconseguís consolidar una

exposició permanent. Els objectes exposats es retolaren i ordenaren

per a la inauguració d'una exposició que després es desmantellà

parcialment. No s'afrontaren els criteris seriosos que havien de
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permetre la continuïtat: recerca d'un local adient, selecció dels

materials i completar col·lecció, catalogació, etc. tot i que es

plantejà la possibilitat de trobar una tafona i dedicar-la a futur

museu de l'oli i l'olivera.

Els fons pictòrics han estat catalogats per Maria J. Mulet i

Pilar Ortega. Per aquesta catalogació s'ha utilitzat la fitxa adjunta

(apèndix documental e).

Pel que fa a l'estudi dels materials ceràmics, han estat

estudiats per Elvira González Gózalo que n'ha publicat els resultats

de la investigació3.

La restauració d'aquests materials anà a càrrec de Frederic

Soberats i Carme Vázquez i el muntatge museològic el realitzà

Antònia Borràs.

4.2.2.2.6. Exposició

L'exposició no respon a un criteri uniforme i de fet s'han

adoptat solucions distintes per a cada una de les tres col·leccions

explicades.

En el cas del conjunt de materials relacionats amb el

transport i la tracció animal i el cultiu dels cereals se seguí la idea

de reconstrucció d'un ambient propi dels porxes de les

3 GONZÁLEZ GÓZALO, Elvira (1986) Les olles de volta del convent de Sant
Domingo de Pollença.
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explotacions agrícoles tradicionals. D'aquesta manera s'exposaren

les peces disposades sobre estaques a les parets del porxe i es

reservà la part central per a col.locar-hi el carro.

Com a informació complementària es disposaren els cartells

emmarcats penjats a la parets i uns rètols amb la denominació de

cada una de les peces conservades.

Pel que fa a les àguiles es conserven dins una vitrina de

fusta i vidre, disposades sobre maniquís, a la sala-distribuidor

d'accés a la planta pis del claustre. A la mateixa sala es conserven

diverses mostres d'indumentària sacra, també disposada dins

vitrines.

No s'adjunta cap casta d'informació.

4.2.2.2.7. Instal·lacions

El museu es troba instal·lat al claustre de l'antic convent de

Sant Domingo. De fet està integrat en un conjunt monumentral

conformat per l'esmentat claustre, l'església barroca de Nostra

Senyora del Roser (s. XVII) i la torre gòtica que domina els

jardins Joan March, amb les restes del que fou la casa del marquès

de Desbrull.
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4.2.2.2.8. Dinamització

Pel que fa a la dinamització del fons etnològic hom ha de

tenir present l'edició de quatre cartells de caràcter divulgatiu. "Els

dos primers cartells-murals s'han realitzat com a guies del Museu

Municipal de Pollença; és a dir, que estan fonamentats en els

materials que hi podem trobar. El tercer és un intent de concebre

un museu no com una cosa tancada entre les parets d'un edifici,

sinó que intenta posar a l'abast elements de la societat pre-turística

que fàcilment es poden visitar a la zona de Pollença"4.

GONZÁLEZ GÓZALO, Elvira (1986) Les olles de volta del

convent de Sant Domingo de Pollença. Pollença: Ajuntament de

Pollença

RAMIS, A., BONNIN, B. (1985) Transport i tracció animal.

Palma: Museu Municipal de Pollença, dib. 70 x 50 cm. (Col·lecció

etnográfica, 1)

RAMIS, A., BONNIN, B. (1985) La producció dels cereals. El

llarg camí del blat. Palma: Museu Municipal de Pollença, dib. 70 x

50 cm. (Col·lecció etnográfica, 2)

4 FONT, Joan (1986) "La col·lecció etnográfica del Museu Municipal de
Pollença". Lluc. 727:15-18
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RAMIS, A., BONNIN, B. (1986) Els molins fariners. Palma:

Museu Municipal de Pollença, dib. 70 x 50 cm. (Col·lecció

etnográfica, 3)

RAMIS, A., BONNIN, B. (1986) L'elaboració del pa. Palma,

Museu Municipal de Pollença, dib. 70 x 50 cm. (Col·lecció

etnográfica, 4)

Pollença, ciutat de l'art. Itineraris (1991). Ajuntament de Pollença.

En aquesta guia, el museu de Pollença es presenta com a

important col·lecció de pintura contemporània; compta amb els

premis del Certamen de Pintura i amb valuoses taules gòtiques.

Destaca la Mare de Déu dels Àngels, representativa del gòtic

mallorquí del segle XV. Important col·lecció d'olles mallorquines

del segle XVII. S'hi poden contemplar els Braus de la Punta, peces

de fusta de caire religiós-funerari del segle IV a C., i d'altres peces

litúrgiques i elements etnogràfics.

4.2.2.2.9. Fonts consultades

Informació al PIC

FONT, Joan (1986) "La col·lecció etnográfica del Museu

Municipal de Pollença". Lluc. 727:15-18.
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MULET, M.J., ORTEGA, P. (1987) Museu Municipal de Pollença.

Catàleg de la secció d'Art Contemporani. Pollença: Ajuntament de

Pollença.

SANZ-PASTOR Y FERNANDEZ DE PIEROLA, Consuelo

(1990) Museos y colecciones de España. Madrid: Ministerio de

Cultura, pg. 72.

4.2.2.2.10. Apèndix documental

a. Reglament del Museu Municipal de Pollença

b. Documentació relativa a la creació del museu

c. Documentació relativa al patronat del museu

d. Reglament del Museu Municipal de Pollença

e. Fitxa del catàleg de pintura
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a. Reglament del Museu Municipal de Pollença



CAPITULO

FUNCIÓN DEL MJfEO Y ftJ

• I"

as-

ARTICULO 1» ' '

Eltt«^ lUiicioai ''+MÜn~. era.*, por O. «.da 1? da fabrW
da 1973 tiene coro la da ccna r̂, «pon» y

rafiaran a Aollanaa^y tu comarca, «a£

.f-
ARTICULO ?•

Loa fondo» del büaaa aa oonstltuirán pon
• . • • . . . ' • • • ^ • V. f-, , '

)' Con laa obraa. da arta, objetos hlstorlco-artláticos y etnolcVjlcoa' propie·»
. . . . : ' . . : . - • " ..4 ' t. • • • . • . . *• '

dad del Ayuntamiento e oue Be.adquluran a tal afecto por al Estada p aa ce
} ' . ' • ' " "' :'<! ' ' • ' • ' • ' Vjt.':? *i X ." ' • • • - . . - ',.'•,, " ""'

dan por Corporaciones. Lócalas' aProvinciales. -'. • • • • , ' , - '
* ' ...... • ' . • •' " . ; . • ' • •> . ' • •• . • • j . • • • , V ' ' - ' .;: ; •

b) Con. loa 'donativos, lagadoa o dapflsitoa de talas objetos qua aa realican

por inatltucionaa o por particylaraa españoles^ejdiranjeroa^ •" '•.

Can' las'obraa da ert* y objetos hlstflrlco-artlstlcos y atnolAjicoa qua aa

^adquieran par cualquier titula y eean propios da figurar an al
f . • ~" _ J--- - - T ..--_-r - _ _ - - . _ , ! _ I . É ' i 'i —^*-

d) Por aqualloa documantoa o raproducclonea que por au calidad y podar evoca-

tivo maraican aar expueatoa an al tajaao. ~^ ~—ir-.^'.:.'

- . . -'. ;-- ' - ' < • . ' - "'" "•"

• El Uuaeo da Pollanaa aera atendido económicamenta por al Ayunta» 4

.' . . - . - . . ' • : - - • • . . . - • ... :··ir'3·vf * • ' < - . • • ' ' . - • . ' • • • ' • - • • • • ' " ' • • ! ••'."• .-'¿'-; '
•miento da Pollanaa que eufragará loa oaatoa nacasarioa y aportará al edificio
••. . ; .. - " . . - > . -.... •• -i-j~í.- •...'• '. • • ••-."'• *•'•''• »,: i1

adecuado para laa inatalacionaa Ryaaoloaicaa y aarvlcioa anexos, ain par Juicio

da laa ayudas da carácter esta tal, regional o provincial, y privado qua

dan obtenerse para al aejor desarrollo da au función (cultural y padanóglca.

ARTICULO 4» :'' .{•"••^••Í¿i'.' í- '
, .." ' •"' '.f •t - " : , " * • - 6

/^ « - ' ° ̂ ««^«oará bajo la Inapsccifin Técnica da la DiracciaJ uanak

v \ r«l, dal Patrlnonio ArtlstlcóT'Árenlkos'y^yj'seos y eu ^úncionanilentai'ra^(^Jua¿í" *

) tari a laa nor«aa oanaralaa qua rigen la vida da Bator Cantroa, 'quadandc. ¡ | ¿ v

V.eatoa afactoe adscrito al ttjseo da tellorca. /%*. ' : . ^ p**'-•'•



CAPITULO

DIRECCIÓN Y ADMTNETRACION DEL UJ?EO

AHTICULO RÍ")

El Uuaao Municipal da Pollença «atará dirigido por técnico ouali- .

flcado, nonbrada par «1 Ayuntasianto da Pollanaa, previa aprabacifln da I» Ot"» .

racoion Ganara! dal Patrtaonio Artístico/Archivo» y ttjeaoa (Art. 7 O.H. • ,19?f

El Patronato datarainará la gratificación qua canaidara oportuna

da acuardo con aua poalbilidadM«,'. . ' '.,.. . . . ... ' " _ ; í • *-• t

ARTICULO

. . Barí wiaifln dal Oiractor da ILisao da Pollanaai
, . ; •• ' . . v . , . • • • - . . .
a) La diraccifin y osatldn dal HUsao, realizará al invantorlo'da áua fondoé. y

cuidará da I» inatalacifln da loa adï
> .-•.W-'. -r>i.' ^,=;íH.> •-,••>• V T-/^- f ·A».·Í_

larojloa Monunontoa arquaol5jicQa; oo->

an o«neral por $a/Balvaguenfe)0»l f *"itoa hletorlco-artlatlcd* ;y ;vtl

Artíático y OÀ^umit* Pollaneay^ -v>írvv¿ti\ -. ..-. <,-•• ¿ ^,.«í

Eatatutariananta «cbibrí "coao Becratario dal Patronato, con'voz y^ote «i
• . - . . • ' . ' * . * '/ -1: ' ' . •• :- •- • • : • ' * t - - 5

V-.

c) Actuaré como nato an al Patronato dal büeao d» Mallorca oagdn «1 0«-
: • ' . . . .;. • • - ...- -• . - -v ."'i '

crato da creación dal mieno (Art. £g dal Decreto ??94/S1 da 2 da novlpitra).



CAPITULO 3»

DEL PATRCNATO

ARTICULO 78

• •••/
«ajjatan aEl eueao Municipal da Pollanaa y gu director ea$a>an aaiatidoa por

un Patrorfflto Municipal qua atenderá •Vdtsarrollo. y otçMneian dal aisnò) y a au
•• • • '•••- -S~ ,; ' - i .— ' i -^ -t '

w*z por loa Snvioioa Técnico* dal Mueep de Mallorca qua pragtaran au

nionto on ouaationaa de non taje a instalación. >.$.';-• .y. •v
..'*'

ARTICULO 80

El Ffetronatq del lineo de Pollenaa estaré forrado dal ando aiguiantai

fRESIDENTEl

VDCCPKSIOENTEr

" 4 V.,-* ••.'.'•; > - •
•El Alcalde da f l̂lanaa ' •

TESORERO!

VOCALES NATOGí

El Delegado dal Ministerio de Cultura. ' (' .,-r^

-El Director del Museo lájriteícel'eB.PollanM'í;-,-!;,^.'.

— El.InterventorUniclpal;.;'.•-•":•••-. . i";. * , * , . ' • .
^

•: N.
ElNPrBBÍdante da la Comisión da Cultura

-" El Cura\Areipraete da la localidad

El Arpultacto Municipal ; :;

El Director del

VOCALES OE LIBRE
t

de Mallorca

> •'.'. J elegido por al Ayun
.-/«S ' ' ••:. :1 '- -. '. • •'•'-
.' >• 1 representante de cada una
.<iV '.. '.' .H., •. ..-.Jk ' •^•' . "•

> ~ ralea del Uunioipia
« - • • • -

. - ; > # •
laa Entidadea Ct

de cada una de laa Cajaa dé

•„ ARTICULO 9«

Üi

í l
Gk eetableca una Junta de Gobierno pernanenta anear?edi -d « cçutir

loa acuerdo» del Patronato y cuiplimantar loe tránitee ordinari JB qua

ai la Marcha dal Museo» Eata Junta, integrada por repr*sent?cl mee'd.

eldsncla, Eécretaría, Tesoraría y Vocalía, aera elegida par el̂  %tror o
au»mtm del Pracidante (tel mímn* .¿ •'•: :.' ^s*" • .-"• •' " ÍT<I>>SV '

jkl 'j¡ t - í-t..-.-5. . .._. . - - - - - - - . . _ - _ _ - . r,.~ ^~T.i * it T C..¿ ;•".• •• • - • . • • ^ -f • • .•"!('• • ' •*' I H f í
-•' 'adambroa dal patronato y ajenoa al niemo elapidoa por al ¿mió Patronat cK i Í



para llevar a cubo una determinada gaat Vi.

10»

* •-•".-•)'
•V'-.sv--\-.'

Laa funcionas cía loa siembros dal ffetronata sarán laa aiguientaai

Carroeponderá al Presídante convocar a loa ndembroa dal Patronato, praaidir

laa raunionaa dal aleño y axljir aa cumpla al Reglaaento para alcannr loa

objatlvoa aua aa pratendan con la creación dal üie&o. . . . • • ' . . . '"-
. . . • . • , . * . , . . -..;. . • .

Corraapóndari al Vicepresidente por ai coractar da ropraasntanta <U00£fajr<
¿f ¿^ -^ ^ • ,• . • ; ¡ . • J-"1

ï%yty&tf&&(& aarvir da naxo «ntra al MJSSO y loa earvicio» contralea
**̂  *-/? í^r &SLnfr . . • - • , . _ . . ' v . . ' . • - ' ' ' ' ': - .
dal Patrimnia Artístico y Difusión Cultural para un najop deaarrolla «*•

': , . , - 'V ' • •

gua flnaa. • ; • ' •. ; . " ••..'-•"' " • . • ' / " • ' ,
• , * ' • ' . ' • ' " • * j - . " . ' • * *.*'* **' " " ' .

O. Bacratario convocará da ardan da la f^eaidancia laa rounlenaa dal fetro-
* • ' * . ' . ' • ' . - ' . • . , " 1 - -

nato, ' UovarA libro da «ctaa da laa raunionoa del mimo y la uirraepon denoto
' * ' ' . ' . • • - • -\ ' *

a qua diera lugar laa octlvidadaa dol Hisao. . .: . . : >. ,.'-'.'.' 7",:
.-. • . - .; .• ¡-' '.*••••••. '.V i'-

El Taaoraro llevará cuenta da todaa laa cantidadoa qua por Ingreso* ó gaatoa

.maneja el patronato. ' .. . '" . -'; .' " ' ' . 'r''-. *- '.'•'" •'''
i •; • . < . • . . - " ' ' . - _ • . » ' ' • " • • > . . • • • . • • • . • ! • •. . f i »«.•• " •

Loa vocalaa aacundarán laa Iniclativaa encanrtnada.8 al :curpplijalento del Be-

glonentó y propondrán cúantaá medldaB crean oportunaa para' que al Ibaeo da

Pollença

ffíTICULD

_ ' . ' ; t Q Patronato tendrá ordinariamente dos reunionaa al año, y axtraor-

' dinariamenta aa reunirá cuantas vacas se astlna convenients a propuesta dal. :/

Presidenta o da loa dea tercios de aua miembros.

ARTICULO
iM t̂ey **•'>:

Cada Uleñio aeran renovados loa «dembroa. del.Patronato quei no lo

fuasen por razón da aua cargo»-
' '

ARTICULO 13i

" , B, Patronato Informará anualaanta al Pleno dal Aj^ntMrignto de la

narcha dal ttiseo y • la Dír*cctfln General dal Patrimonio Artíático,' ArcMvos y

Uüesoa (Art, gi, O.y.

• - •

-¿ ..¿afe



j oeu

*
AflngjLO 14» . . /;•
; . , . • . . - . . ' . - • >• . . . , , * • . . . - . : '»'••'-

, ' '^ En al caso da oue en algún nananto al ibsso no «até. dafaidaBont» aten

dida, la MraccJflnjanaral^dBl ftitrlBonlo Artíatica. ArcMvoa y ,ttj89oa a pro -

puaata da .]• Qjbdireccton OenenUta. aVieaoa podrá decretar la cieuaura dal al»» '

y sua fondas

.̂

darán 'depositado» en
m':
?'••*••;•-*•*- i :-; :

•: ;C- >"- ,f. W .

• •J j^ i? M¡C!í'.;víí:í-;fv
DEL REGLAMENTO Y BJ VIGENCIA - -.;. v :;*'f,i^;&:V

to an al articulo 9» da la O. U, da 12 de febrero da 1973*.por la quq • á . t«a e?

IAj«eo de Pollensa entrará en vigor una vez aprobado por el Ayuntaaleí to
'• •• • • ' " ' - ; ! " '•'' . . . • :- •-•, •• . y ( \

• fjl'i'•' y. refrendado por la Dirección Oeneral dal Patrimonio Artístico, Archlvó.i y M
".•:? '..:'. I *' •;.¿# ,.,'

AHTICUJO 1G»
A''J_ t

aer• . . . . . Cualquier modiflcv.lóh total b parcial. del reglanento( dibeiá

.acordada en Édanticaa condiclonaa oue aigularan para eu aprobación.

ARTICULO' t?»
: ' • .• En caso da la clauoura del làiseo da tollenoa dadaa laa condicionas

- • • : • • • < - • - •- • , - • ; . - . • . . ; ,- •• •• • - . - : • • ;. . /'. .--.....,.. ...v f „• y
praviataa «n al articulo 14 del presenta Reglamento, .eu vigencia quadafá:inte

. - • • • • . • , v •-. • • .. • • -> ; . : . : • ' • ."l K»\ T

rrunpida. ajparadaa laa condicione» qua motivaron la auepansidn el Urgí/ itantoi
f ' '* ' '' ~ ' **' ' "

automaticanente recuperará eu validez. .



b. Documentació relativa a la creació del museu



AYUNTAMIENTO OE POLLENSA
f ( B A L E A R E S )

Alfonso Aldea Marinero, SECRETARIO DEL AYUMTAMXENTO DE POW.BIIA

C B f t f X r x c o q u a e a saslóa da 24.XZ.7S dal Ayuntamiento Pleao constat

PSBRgRO 197S CEAMPO El ffllMICIPA DE POU.gMaA.

Relata al Ir. alcalde las varias rasónos y vici sitadas qee haa
ido doaorando la puesta en funcionamiento dal Nusao Municipal da Pollaasa
cuya creación fuá autorisada por Orden 12.ZX.73 dal Ministerio da Educa-/
c!6a y Ciencia a propuesta dal Ayuntamiento anta la Direccita Oanaral dal
Patrimonio Artiatico y Cultural. Ka síntesis* las causas da asta retraso/
fueron la preparación de los «adiós materiales y consentimiento da las /
personas que, en al total orden de la norma creadora, habrían da hacer /
viable y dar vida al auseo.

Ante ese propósito y en al Boaento presente* coatando coa arag
nisar previamente los art«s. 6 y 9 da la acatada O.K. en cuanto el 1« ex-
presa que "para atentar... a la organisación y desenvolvimiento del Museo/
existixl un Patronato compuesto ea la foraa que reglamentariamente se de-
teraine* y el 2* determina que "el Patronato... a partir de su cons t i tu- /
ci6n redactará el Reglaaento por el que ha de refirse el Museo" siendo, /
adeais, coapetencia del Ayuntaaieato. aoaüxrar el Director dal Museo <coafo£
•a al art* 7 de la aisaa O.M. .

~Y ea rason de todo ello* por unaniaidad da los 9 asistentes /
-de los 10 que de aecho y ley coaponen al Pleno-* ,&f ACUERDA* .

- Designar provisioaalawate, ea base al arta 6 de la O.M. de 12. XX. 75
que autoriza la creación del Museo de Follensa y a los afectos de
que el Patronato redacte el -Reglaaento orgánico del Museo que ha/
de expresar la coaposicioa definitiva del aaseo coaforas al art>/
9 de la aisaa Orden* designar * las siguiaatas personas para for-
mar el Patronato:

Presideate el Alcalde de Pollensa.
Vicepresidente el Delegado del Ministerio de Cultura
Secretario el Director del Museo de Pollensa
Tesorero el Interventor Municipal
Vocales natos el Presideate de la Comisión de Cultura

el Cura Arcipreste de la localidad
el Arquitecto Municipal
el Director del Museo de Mallorca

Vocales de Ubre elección
3 elegidos por el Ayuntamiento que son:
D. Miguel March Cerda
D. Damián Cerda Juan
D. Antonio March Caldes

1 representante de cada una de las Entidades
Culturales del Municipio
Por el Circulo Cultural D. Pedro J. Cifre Cortés
Por el Club Pollensa D. Cristóbal Borra è Vadeli

1 representante por cada uaa da las Cajas da Ahorz
radicadas en el Municipio.



Por la Caja de Pensiones para la Vajea y de Ahorros
D. Pedro Peyro Botger.
Por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad da> FolXen-
aa D. Joan Vilanova Ciaaves. v
Por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 4« Balea-

D. Migual Soase!lo Micolau.

fundan de Secretario dal Patrón*
sometiendo «ate Boatoraaieat» a 1a

dal Patriaoaio Artiatico y Ca¿
referida O.H. 9

redaccioa y preae·tadA· dal / ¡
el Maaao para, ea cwapli- / ,

refareacia, tl«var>9-al SUalatarlc
iu. ' X̂ \̂ |

Moabrar Director del Museo, con
to, a D. Ramoa Ratoaaaa aaaaOat,
aprobacioa da la Direcció»
tural, confaroa al art* 7 da la
Recabar del Patronato del Nu
Beglaaeato por «1 fuá baya da
alentó j|el art* 9 da la O.H. da
coa la aprooacite dal A/mteaia

T para <ju« consta, axpido la praaaata «a la Villa
de Juiio da adl noredentoa aeteñta y octe.

VIBft

ciHC



Ayuntamiento de POLLENSA

(Baleares)

Alfonso Aldea Marinero Secretario del Ayuntamiento de Pollensa,

C B R T I F I C O que en sesión à*}Q.v.gt àe^ Ayuntamiento Plano
consta:

lU.-gBOLAMtyyO t>tfL MV8BQ KUMICIPAL Di

Explica él ir. Aloalde que, ea conaeeuenoia dal acuerdo XI
del Pleno Municipal de 81.11.71, M eubrieroa loa trámites parí
la constitución definitiva del Patronato del Huaeo Municipal di
Pollenaa, oreado por O.M. de ia.i.73, confora* al aota o* la -
sesión celebrada por dicho Museo el 1I.Y.7Í habiendo sido coafi
•adoa todoa loa componentes del mismo en base a la propuesta d«
propio Ayuntamiento y de As Entidades interesadas. '

En la misma aeaióa referida al Patronato redactó el tegla
to por el que ha da regirse que. a efectos de cumplir al art» S
de la Orden Minicterial de referencia, es presentado a esto Aya
tamiento para que, conforme ai artt 15 del referido Reglamento,
aea elevado al Ministerio de Educación y ciencia para su aproba

Por todo ello y por unanimidad de los 7 asistentes, de le
10: que componen de hecho y ley el Pleno municipal , SE ACUKRDá
elevar al Ministerio 41 Reglamento Orgánico del Museo municipal
de Pollensa para au aprobación conforme al artt 9 de la O.M. d«
12.8.79, que autoriaó su creación, ai tiempo que en orden al ~
artt 7 de la «tama O.M. y en base al acordado IV por el Ayuntas
to en 12.8.7} tometer a la aprobación del Ministerio el nombra»
«iento de D« lante Rabassa Bnse&at como Director del Mua«e.

Y para conocimiento de parte int

tos libro la presente en Pollensa a V5XMTÍ

mil novecientos setenta y OCHO



c. Documentació relativa al patronat del museu




