
 

 

Resultat de les activitats acomplertes durant el 2020 

D’acord amb la finalitat de la Fundació i els seus objectius específics, durant el 2020 s’han realitzat 
activitats dins dels següents camps contemplats pels Estatuts. Totes aquestes activitats han estat 
desenvolupades dins de la seu de la Fundació, al terme de Badalona, i a partir de la pandèmia amb 
retransmissió per les xarxes socials. 

 

Cultural 

Actes culturals 

26 de gener. Concert de la coral DEXCOR. 60 persones  

22 de febrer. Concert d’acordions. 40 persones 

16 d’abril. Concert de flauta a càrrec del xilè Pablo Ramírez, en directe per les xarxes socials. 28 
visualitzacions  

1 de maig. Recital poètic per les xarxes socials: “Murtredad”, a càrrec del mexicà Javier Bustamante. 
69 visualitzacions 

10 de juliol. Homenatge a la teòloga Manuela Pedra, en el 5è aniversari de la seva mort. 80 persones  

25 de juliol. Enregistrament d’un vídeo de música contemplativa de la coral MUOM 

 

 

 



Social 

Projecte “Acompanyament a persones migrants”  

Des de fa uns anys la Fundació porta a terme el projecte Acompanyament a persones migrants, 
destinat principalment a persones vingudes del continent americà. Aquest projecte es realitza en 
col·laboració amb l’Àmbit de Repòs religiós i cultural Francesca Güell (amb seu al monestir de la 
Murtra) i compta amb el recolzament de la Fundació Llegat Roca i Pi, de Badalona.  

El 2020 va beneficiar 15 persones.  

 

 

Patrimonial 

Conferències 

19 de gener. Trobada amb catedràtics de biblioteconomia de la Universitat de Barcelona per 
assesorament de la Biblioteca de la Fundació. 

29 de març. Conferència per les xarxes socials: Los monjes Jerónimos y los judíos. A càrrec de Jaume 
Aymar. 359 visualitzacions  

19 d’abril. Conferència per les xarxes socials: “Los viajes poco conocidos de Cristóbal Colón”. A càrrec 
de Jaume Aymar. 134 visualitzacions 

23. Festa de Sant Jordi: Conferència per les xarxes socials “El secreto de los libros perdidos de Sant 
Jeroni”, a càrrec de Jaume Aymar. Y presentació del llibre “El ciclo del verbo”, de Javier Bustamante. 
85 visualitzacions  

9 de maig. Conferència per les xarxes socials: “Ramon Llull y el descubrimiento de América”. A càrrec 
de Jaume Aymar. 597 visualitzacions  

16 de maig. Conferència per les xarxes socials: “Sor Juana Inés de la Cruz: libertad enclaustra- da”. 
A càrrec del Javier Bustamante. 65 visualitzacions 

22 de maig. Conferència per les xarxes socials: “Los Borgia y la Murtra”. A càrrec de Jaume Aymar. 
260 visualitzacions  

6 de setembre. Conferència per les xarxes socials: “Cristóbal Colón y Ramón Pané”. A càrrec de 
Jaume Aymar. 87 visualitzacions 

19 de setembre. Taula rodona “Cosint l’Atlàntic: Veneçuela-Catalunya”. 25 participants on-line. 

 



Visites guiades  

De manera continua i coordinada amb el conjunt monumental de Sant Jeroni de la Murtra, la 
Fundació va anar rebent visitants a les seves instal·lacions que compten amb exposicions 
permanents i semi-permanents amb temes que posen en diàleg les cultures catalana i americanes.  

Durant el confinament es van haver de suspendre les visites. Després dels mesos de confinament, 
es va dissenyar un protocol adaptat, seguint les recomanacions per a museus i monuments. En un 
primer moment no es van rebre grups i amb un aforament molt limitat. Quan es va poder, es va 
tornar a rebre grups amb un aforament del 50% i encara es continúa així.  

Dels mesos de gener a desembre de 2020 van haver, a més de visites individuals, 83 visites de 
grups: estimat 1.245 persones beneficiàries. 

 

Biblioteca  

A partir de l’assesorament rebut per la facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona, 
es va continuar amb la catalogació digital dels diversos Fons que composen la Biblioteca.  

 

Millora del monument  

De manera coordinada amb les altres entitats que gestionen l’antic monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, on hi te seu la Fundació, es va cuidant del manteniment i fent obres de millora del 
monument històric. Tanmateix fent difussió i posant el valor aquest bé patrimonial.  

 

 

Treball en xarxa  

La Fundació treballa en xarxa amb persones i institucions amb objectius afins. 

Parc de la Serralada de Marina 
 
12-13 de febrer. Festa Viu el Parc, organitzada per la Serralada de Marina per col·legis. 
  
18-20 de febrer. Festa Viu el Parc, organitzada per la Serralada de Marina per col·legis. 
 
25 de febrer. Festa Viu el Parc, organitzada per la Serralada de Marina per col·legis. 
 
29 de febrer. Visita voluntaris del Parc de la Serralada. 25 persones  

4 d’octubre. Matinal Viu el Parc + Dia Europeu dels Parcs. 



 
 
 
Acollint altres entitats a la seu 
  
4 de gener. Trobada de treball de la cooperativa Lafabrica. 8 persones 

31 de gener. Trobada de treball de l’entitat Diversitas. 2 persones  

25 d’octubre. Jornada de portes obertes 48H Barcelona Open House: 60 persones  

 


