
 
 

 
Resultat de les activitats acomplertes durant el 2021 
 
D’acord amb la finalitat de la Fundació i els seus objectius específics, durant el 2021 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 i activitats culturals 
 
3-12 de febrer. Rodatge de la sèrie Los herederos de la tierra 
27-28 de febrer. Residència artística del xilè Pablo Ramírez. 2pp 
12 de març. Enregistrament d’un vídeo de música clàssica de Murtra Ensemble. 4 pp 
13 de març. Enregistrament d’un vídeo sobre llocs emblemàtics de Badalona per 
l’aniversari de la cerveseria 4Pedres de Badalona. 
27 de març. Curs d’Ikebana. 8 pp 
30 de març. Ofici de tenebres, acte religiós-cultural amb la participació musical del català 
Miquel Pujol, violoncel, i el xilè Pablo Ramírez, flauta. 20 pp. 
23-25 d’abril. Residència artística del colombià Simón Cabezas. 2pp 
29 d’abril - 3 de maig. Residència docent de la investigadora en antropologia americanista 
Montserrat Birulés. 1p 
7 de maig. Eucaristia pel 25è aniversari de la mort de Mn. Alfred Rubio, inspirador de la 
Fundació Catalunya-Amèrica. 40 pp 
8-9 de maig. Residència artística. Nacho Melús i músics. Música americana. 8 pp 
22 de maig. Curs d’Ikebana. 8 pp 
29 de maig. Taller de meditació i natura. 10 pp 
9-10 de julliol. Residència artística. Nacho Melús i músics. Música americana. 8 pp 
15 de juliol. Inauguració d’exposició semitemporal de pintura de Josep M Nuet i Martí. 60 
pp 
1-5 de setembre. Residència artística. Mariona Castillo i grup. 8 pp 



12 de setembre. Festa de Sant Ramon. Recital poètic a càrrec del mnexicà Javier 
Bustamante. 28 pp 
18 de setembre. Curs d’Ikebana. 6 pp 
25 de setembre. Concert de Sant Jeroni, a càrrec de Neus Borrell i Miquel Escuer. 32 pp 
30 de setembre. Festivitat de Sant Jeroni. Eucaristia + Presentación de llibre de Josep Rius 
Camps. 35 pp 
16-17 d’octubre. Residència artística. Nacho Melús i músics. Música americana. 8 pp 
7 de novembre. Residència artística. Nacho Melús i músics. Música americana. 8 pp 
7 de novembre. Recital Nacho Melús i músics. Música americana. 30 pp 
11 de desembre. Enregistrament de música barroca del grup Dichos Diabolos. 7 pp 
27 de desembre. Enregistrament de música gregoriana i ritmes contemporanis, Marc 
Vilajuana. 3pp 
 
 
 
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.  
 
 
 
Patrimonial 
 
Conferències i actes acadèmics 
 
4 de maig. Reunió de treball de bibliotecaris amb Lluís Agustí, professor de 
biblioteconomia, per assessorament. 5 pp 
1-3 de juny. Residència d’investigador anglès sobre Cristòfor Colom, James Tenant. 1p 
17 de juny. Visita de grup de bibliotecaris per conèixer la Biblioteca i assessorar-ne 
3 de novembre. Sessió inaugural del Cicle de conferències Cosint l’Atlàntic: Colòmbia-
Catalunya. Modalitat virtual 
17 de desembre. Reunió de treball amb assessors d’arxivística. 6 pp 
 
 
 
 
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 
durant el 2021 es va continuar així.  
 
 
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.  
22 de març. Visita de treball del constructor Ezequiel Villoria per pressupostar obres 
23 de març. Visita de funcionaris de Medi Ambient per inspeccionar franja de seguretat 
forestal per prevenir incendis  
 
 
 
Treball en xarxa  
 
La Fundació treballa en xarxa amb persones i institucions amb objectius afins. 
 
Parc de la Serralada de Marina – Diputació de Barcelona 
 
17 d’abril. Visita voluntaris del Parc de la Serralada. 25pp 
18 d’abril. Visita grup de Passejada per l’entorn del Parc, organitzat per la Diputació. 12pp 
21 de maig. Enregistrament de vídeo del Parc de la Serralada per promocionar Sant Jeroni 
de la Murtra a les seves xarxes 
23 de maig. Matinal Viu el Parc, organitza Parc de la Serralada de Marina (Diputació) 150 
pp 
30 de maig. Dia Europeu dels Parcs, organitza Parc de la Serralada de Marina (Diputació) 
38 pp 



23 d’octubre. Concert de Sarsuela “Cançó d’amor i de guerra”, dins del cicle Òpera als 
parcs, organitzat per la Diputació. 100 pp 
 
 
Acollint altres entitats a la seu 
  
22 de gener. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 10 pp 
28 de gener. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 10 pp 
19 de març. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 10 pp 
17 d’abril. Trobada del Grup de recerca de simbologia de la Facultat de Filosofia de 
Catalunya. 8 pp 
4 de juny. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 10 pp 
22 de juliol. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 11 pp 
16 de setembre. Trobada Associació Germina. 24 pp 
1 d’octubre. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 10 pp 
22 d’octubre. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 8 pp 
24 d’octubre. Jornada de portes obertes 48H Barcelona Open House: 83 pp 
10 de desembre. Trobada de treball entitat Fundació Acollida i Esperança. 8 pp 
 
 
 
 
 
Beneficiàries del Projecte Acompanyament a persones migrants: 18 persones.  
 
Beneficiàries dels actes presencials: 881 persones. 
 
Beneficiàries de visites: 222 visites de grups, estimat 2.600 persones. 
 
 
TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES DELS ACTES I ACTIVITATS: 3.499 
 


