AMICS DEL MUSEU D’ART
Convocatòria de l’Assemblea general ordinària
Data: dissabte, 14 de gener de 2017
Hora: 12.00 h
Lloc: Museu d’Art de Girona (Pujada de la Catedral, 12)

1. Benvinguda.
En Pere Parramon com a president obre l’acte i saluda els assistents.
Agraiex l’assistència i també la col.laboració de tots els socis així com
l’aportació econòmica de la Caixa i el suport dels SSTT del Departament
de Cultura i especial pr cedir l’espai del palau solterra que serveix de local
per a l’ associació.

Felicita a la diretora del Museu d’Art per la

col.laboració i l’estret suport. Fa també esment a l’agil i col.laboartiva
Marta Aymeric i un record per als quei ens han deixat durant l’ any i en
especia a Dolors Condom (amiga honorària) i N Jrdi Aragó ( antic
president).
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
S’aprova per unanimitat ja que no hi ha cap esmena.
3. Memòria d’activitats del 2016.
Es reparteix un dossier elaborat amb la col.laboració de la Marta Aymeric,
en que s’hi recullen totes les activitats de l’ any.
El nombre d’amics socis és de 714. és un nombre prou important dins el
mon de l’associacionisme cultural. S’ ha introduit la col.laboració de la sra.
Milena Oliveras que omplert de continguts els canals de Twiter, Facebook i
altres xarxes socials. Ella ha dinamitzat no ssolment les activitats de l’
associació sinò que ha col.laborat amb dinamitzar les activitats delmuseu
d’art.
Durant l’any s’ ha acabat d’ instal.lar els panells expositius i la il.luinació al
local del Palau Solterra.
Es fa un resum de les activitats: 15 conferencies; 14 sortides culturals...
s’ha treballat shaquespeare, R Llull, E granados. S’ ha procurat estar en la
de les notícies culturals de l’ any i especialemnt vinculades al museu d’art.

Pel que fa al cicle de cinema, cal dir que a banda de la col.laboració s’ha
introduít com a novetat de crear el club cine forum ( el cinema Truffaut
ofereix un preu més ventatjós per als amics i tot segut s’ oferix un col.loqui
vinculat amb el film)
Les visites culurals busquen afegir un valor diferent.
La Raimunda coll fa un resum de les 11 exposicions que s’han programat
el 2016. Dels artistes s’ ha triat l’obra serigrafiada de M. Otero. S’ha
millorat el protocol per als artistes que hi volen exposar.
4. Projectes i línies d’actuació per al 2017.
El president exposa una linea continuïsta de treball per al 2017, tot
col.laborant amb elmuseu d’art. Fa esment dels 25 anys de seguiment
consolidat de l’entitat.
S’ oferiran activitats amb valor afegit i s’obre la porta a tos els qui vulguin
compartir encara que no formin part de l’entitat.
Es programaran activitats en xarxa amb altres entitats: amics de la
UNESCO; amb el Bòlid (espai d’art contemporani de Girona); COESPAI
(gent jove amb presència en l’art contemporani); Caixa Fòrum (
descomptes especials per als socis dels amics del m. D’art); Federació
catalana de museus; federación española de amigos de museos (ofereix
descomptes importants per als socis a banda de compartir reptes i
actuacions).
Cal cercar nous amics protectors per a l’entitat. En aquest cas es pensa en
l‘ Ajuntament de Girona.
També cal cercar nexos amb el públic jove. En aquest sentit s’ha pensat
en la crear activitats per atraure’ls( creació d’un premi, saló del còmic...)
l’objectiu és sumar.

Es parla de la nova web, més pràctica, més dinàmica i amb continguts
més actualitzats. Serà més fàcil i àgil la consulta de les activitats. En la
web anterior hi va haver 850 entrades. Es conservarà la informació dels
actes anteriors.
Es modernitzarà el logo de l’associació, ja que aquest any es compleixen
25 anys de la creació de l’associació. El color corporatiu que s’assigna en

el Butlletí ( per part de l’agència del Patrimoni) és el verd i per aquest
motiu s’ha adoptat el mateix color. Aquest fet farà més fàcil la consulta de
les activitats de la nostra entitat dins el butlletí o agenda de les activitats.
Des de la sala es demana que hi figuri el nom Girona. Donat que com que
no estava en l’ordre del dia sotmetre a votació el canvi de logotip es
demana que s’ hi pugui incloure. S’accepta incloure-ho a l’ordre del dia. Un
cop acceptat el nou punt a l’ordre del dia, es passa a debatre si cal
incloure el subtitol Girona dins les modificacions del logo, cosa que s’
accepta. S’ enviarà als socis per tal que quedi ben clara la nova imatge.
Pel que fa a la celebració dels 25 anys de constitució de l’entitat es duran
a terme les activitats següents:
-

incloure el 25 dins el nou logo (durant l’any)

-

conferencies

L’obra serigrafiada que es lliurarà als socis serà l’obra de l’artista Rosa
Aguiló. Es lliura en aquest moment les 2 primeres impressions al museu
d’art ( ho rep la sra. Carme Clusellas).

5. Informació sobre la liquidació econòmica del 2016.
La sra. Catalina Tarres com a tresorera fa un resum de l’estat de comptes,
especialment incideix en les despeses. Explica que alguns ponents no han
cobrat.
S’ explica que la convocatòria del premi de recerca serà bianual. Els
assitents tenen el resum de l’ estat de comptes.
El sr. Joan Gaya explica que l’esforç de l’associació i els membres de la
junta no es reflecteix en el pressupost. Així mateix demana i ofereix la
possibilitat de col.laborar a tots els socis que vulguin col.laborar encara
que no siguin membres de la junta. S’aprova la liquidació del 2016.

6. Presentació i Aprovació, si escau, del pressupost per al 2017.
La Catalina exposa el pressupost per al 2017. Explica que s’augmenta el
caixet dels ponents. S’exposa que cal adecentar la taula de secretaria.
S’accepta el pressupost, tenint en compte que l’ estat de despeses son
previsions.

Tot seguit es passa al Petit descans amb música a càrrec del grup de cambra
format per Clara Petit (flauta travessera), Narcís Palahí (oboè), Júlia Ruhí
(clarinet), Queralt Amorós (saxòfon) i 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.
*Es fa un breu resum de les activitats 2016. La Carme comenta el tema
del conveni Bisbat-Agencia catalana del patrimoni i museu. S’ apunta a
la renovació del conveni.
.-s’explica que hi haurà alguns canvis i aportacions de caire positiu a l’
immoble propietat del Bisbat.
.- creació del producte- coveni:Girona Episcopal
.-350 anys de l’H Sta Caterina
.-Xarxes:Girona museus, cluster de cultura..
.-nous flyers, tovalles, agendes així com la seva reposició
.-exposicions temporals: Mn Valls; Toca el Prado; donació dels
Germans Busquets; Russinyol, M Blay; Vitralls queda en diposit.
.-Projecte singular: Surrealisme a Catalunya es porta a St.Petesburg.
.-visites educatives i millora del funcionament intern: Nous productes
per a la botiga, vigilància, bancs per als vistants, jadins..
Defineix l’ any 2016 a nivell expositiu d’any excel.lent.

* Propostes per al 2017: museu on-line, renovacó audio guies,
museografia nova a H sta. Caterina. Renovació il.luminacio saló del
tron, millores en les de barreres arquitectòniques i accessibilitat.
Noves propostes: Olga Sacharoff; assemlea democràica d’artistes de
Girona (70-80); Prudenci Bertrana (any Bertrana); estudis de Pere
Mates i Jan Massys.
Es faran catàlgs digitals per afvorir la difussió.
Adquisició de les taules autèntiques de Pere Mates, per part del dep.
de cultura.
* propostes per al 2018: instruments de l’ anima en combinació amb
altres museus. Catalogar Pons Martí.

8. Presentació del nou espai web.

Es parla de la nova web, més pràctica, més dinàmica i amb continguts
més actualitzats. Serà més fàcil i àgil la consulta de les activitats. En la
web anterior hi va haver 850 entrades. Es conservarà la informació dels
actes anteriors.

9. Renovació de la Junta. renovacio de membres
S’ incorporen a la junta: Raimonda Coll i Patricia Maseda, Milena Oliveras;
Alexandre Roa. La resta de membres no varien. S’agraeix les aportacons
als membres col.laboradors de la junta.
10. Presentació de l’Amic o Amiga honorari 2017.
Es proposa com a amiga honorària a la Sra. Lluïsa Bonal. Es farà el dia de
la festa dels amics.

11. Propostes, suggeriments i torn de paraula.
S’agraeix la celeritat amb que ha treballat la junta per fer possible el
rendiment de comptes i la preparació de l’acte d’avui dins els primers
quinze dies de l’ any nou.
S’aixeca la sessió.

Cristina Melendez
Secretària

Pere Parramon
President

