AMICS DEL MUSEU D’ART
Convocatòria de l’Assemblea general ordinària
Data: dissabte, 26 de gener de 2018
Hora: 12.00 h
Lloc: Museu d’Art de Girona (Pujada de la Catedral, 12)

Em plau convocar-vos a la propera reunió de l’Assemblea general ordinària dels Amics del
Museu d’Art de Girona. El programa d’activitats i l’ordre del dia són els següents:
11 h. Visita a l’exposició De París a Girona, Mela Muter i els artistes polonesos a
Catalunya, a càrrec de Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona.
12 h. Sala d’actes del Museu, Assemblea General Ordinària dels Amics del Md’A amb
el següent Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
Memòria d’activitats del 2018
Projectes i línies d’actuació per al 2019
Informació sobre la liquidació econòmica del 2018
Aprovació, si escau, del pressupost per al 2019

Petit descans musical. Ens interpretaran el “Trio op. 87, Beethoven. Adagio i finale”:
Júlia Juhí – Clarinet
Clara Petit – Flauta travessera
Joan Pérez – Fagot
7. Informe sobre les activitats i la situació del Museu d’Art a càrrec de Carme
Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona.
8. Presentació i informació de la celebració del Congreso Anual FEAM 2019 a
Girona els dies 5-6 i 7 d’abril del 2019.
9. Renovació de la Junta si s’escau..
10. Presentació de l’Amic o Amiga honorària 2019.
11. Propostes, suggeriments i torn de paraula.
14 h. Dinar dels Amics del Md’A. Inscripcions per al dinar: fins el dia 21 de gener de
2019 (Secretaria dels Amics del md’A, tel. 972 224766 o correu electrònic
info@amicsmda.org)
La documentació corresponent a tots els punts s’enviarà prèviament per correu electrònic, i
estarà a disposició de tots els socis al nostre espai.

Salutacions cordials,

Eugènia Cros,
Presidenta dels Amics del md’A
Girona, 21 de desembre 2018

