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Exposicions

2018

Gener Trops, de Lluís Xifra.
Febrer Mares verticales, Iratxe Caño Esteban.
Març Nedant pel Call, d’Emili Armengol.
Abril Escales, de Jordi Bosch Lleó “Barraca”.
Maig Asclepi a Empúries, de Javier Aguilar Icaza.
Maig Mites i flors, exposició de Temps de Flors a càrrec de Patrícia Maseda.
Juny Dictadors de nit, Polybius i ectoplasmes, de Pedro Stoichita.
Juliol Gaia, d’Olga Serral.
Setembre Obra gràfica, de Prim Fullà.
Octubre La revelació de l’invisible, de Josep Maria Muñoz Reig.
Novembre Fusions, de Ramon Fort.
Desembre Indigent, de Javier Garcés.

Sortides culturals (visites i viatges)

2018

03/02/2018 – Visita cultural: Els campanars de Sant Feliu de Llagostera i Sant Martí de Cassà de la
Selva
08/02/2018 – Visita cultural: “Puig i Cadafalch, Masó i els Banys de Girona”
24/02/2018 - Visita cultural: “Josep Puig i Cadafalch, visió, identitats, cosmopolitisme” Mataró.
28/02/2018 – Visita cultural: Galeria Miquel Alzueta i taller de l’artista Ignasi Esteve
3, 4, 5 i 6/05/2018 – Viatge cultural: “El poder dels Médici: secrets de Florència”
23/05/2018 – Visita a les exposicions de Les Bernardes de Salt
28/06/2018- Visita guiada a l’exposició de CaixaForum Girona: “Pintura flamenca i holandesa del
museu de Ginebra”
20/10/2018 – Visita a la ciutat ibèrica d’Ullastret
08/11/2018- Visita guiada a l’exposició del CaixaForum Girona: “Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a
la Maison Rose”
10/11/2018 – Visita a la casa de l’Espai Call de Barcelona (MUHBA)
15/122018 - Visita guiada a l’Exposició “Damià Escuder, Totes les vides” al Museu d’Història de la
Ciutat
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Conferències

2018

17/01/2018 - "Rossellini i la idea de revelació en el cinema modern” a càrrec d’Àngel Quintana.
30/01/2018 - "Les campanes: història i paisatge sonor”, a càrrec de Blai Ciurana i Abellí.
14/02/2018 - "Casa Pastors: projecte i realitat”, a càrrec de Carme Clusellas.
21/02/2018 - "Josep Puig i Cadafalch, arquitectura i nacionalisme”, a càrrec de Mireia Freixa.
28/02/2018- “Monteverdi, del Renaixement al Barroc”, a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà.
07/03/2018 - "Impressions perifèriques”, a càrrec de Joan Gaya i Pere Parramon.
21/03/2018- “La pintura de Balthus: de la imatge a la imaginació”, a càrrec de Laura Cornejo Brugués.
16/05/2018 - "Antoni Rubió i Lluch, Carles Riba i Àurea de Sarrà, tres viatgers catalans a la Grècia de
principis del segle XX”, a càrrec d’Eusebi Ayensa.
25/05/2018 – Presentació del llibre “Paraules fèrtils, 1972-2017” de Fina Miralles, a càrrec de Lluïsa
Faxedas, Marta Pol i Saray Espinosa.
13/06/2018 - "Els carrilets de Girona, un sistema de mobilitat regional”, a càrrec de Joan Carles
Salmerón.
26/09/2018 - "El pròleg de Pujols a La Matemàtica de la Història”, a càrrec d’Alba Padrós i Max Pérez
Muñoz.
10/10/2018 – “Els Dalí de Figueres. La família, l’Empordà i l’art” a càrrec de Mariona Seguranyes, amb
Joaquim Nadal i Pere Parramon.
17/10/2018 – “El misteri de la proporció àuria”, a càrrec de Joan Gaya.
24/10/2018 – “Pompeu Fabra, el pare del català modern”, a càrrec de Carles Riba.
29/10/2018 – Presentació del llibre de fotografies “Legenda Gerundae” de Marcelo Caballero, amb
Cristina Masanés.
14/11/2018 – “Debussy, precursor de la música contemporània”, a càrrec de Sara Pujolràs.
20/11/2018 – Presentació del llibre “Del simbolismo a la abstracción. La unidad de las artes en los
orígenes del arte moderno” de Lluïsa Faxedas, a càrrec de M. Josep Balsach, Dolors Vidal i l’autora.
28/11/2018 – “Maria Aurèlia Capmany, dona activista, política i escriptora”, a càrrec de Jordi Nopca.
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Club Cinefòrum

2018

07/06/2018 – Manifesto al Cinema Truffaut

Concerts

2018

09/06/2018 – Concert a càrrec de Sant Swing Bocombo, en motiu de la Festa dels Amics
del md’A.
19/12/2018 - Concert de Nadal (en col·laboració amb els Serveis Territorials de la
Generalitat i el Museu d’Art), a càrrec de Nàiade.

Altres activitats

2018

27/01/2018 - Assemblea general dels Amd’A.
14/04/2018 – Dia Internacional de l’Art. Acció artística a càrrec de Jordi Bosch i Nataliya Nesterchuc:
“Fem escales”.
09/06/2018 – Festa dels Amd'A al Museu d'Art de Girona: Visita guiada a l’exposició “Guinovart.
Referents vitals” a càrrec de la directora del museu Carme Clusellas, concert a càrrec de Sant Swing
Bocombo. Reconeixement de Dolors Vilaplana com a amiga honorària.
22/09/2018 – Dia del Visitant al Museu d’Art, Cromatismes (9a Edició), amb l’activitat de dansa “Colors
en moviment”, a càrrec de l’alumnat de l’escola de dansa Girona en Dansa.
Octubre/2018 – Participació en el micro-mecenatge Verkami del projecte de publicació del llibre de
fotografies “Legenda Gerundae” de Marcelo Caballero.
Novembre/2018 - Fires. Participació de Nico Nubiola (membre de la Junta dels Amd’A) com a Jurat en
el Premi de Dibuix infantil del GEIEG.
Publicació de l’Agenda del Md’A que inclou les activitats dels Amd’A. L’any 2018 s’han publicat tres
agendes, Els Amics del Museu d’Art hi ha col·laborat finançant-ne una.
Col·laboració amb Ibercàmera, per la compra d’un abonament de temporada, un concert gratuït.
També en el Festival de Cervià, on s’ha gaudit d’un 5% de descompte en la compra d’entrades.
Col·laboració amb Nits de Clàssica, festival on s’ha gaudit d’un descompte del 20 % en la compra
d’entrades per als concerts que tenen lloc al Museu d’Art.
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Col·laboració amb l’Escola Multifotos, on s’ha gaudit d’un descompte del 10% en els seus cursos de
fotografia.
Col·laboració amb Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, on s’ha gaudit d’un descompte en
l’entrada general.
Edició de la reproducció seriada d’una obra de Jordi Bosch Lleó “Barraca”. Paisatge amb Escala. (maig
2018).
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Exposicions

2019

Gener Cignes, de Carla Montoto
Febrer L’art del torn, d’Esteve Casellas.
Març Fluvial, de Lola Barranco.
Abril île, d’Anna Jornet.

Sortides culturals (visites i viatges)

2019

12/01/2019 -«Visita guiada a l’exposició De París a Girona. Mela Muter i els artistes polonesos a
Catalunya»
02/02/2019 -«Visita al Gran Museu de la Màgia - Col·lecció Xevi»
30/03/2019 -«Visita a la Fundació Guinovart d’Agramunt»

Conferències

2019

23/01/2019 - «L’economia del bé comú», a càrrec de Josep M. Carbó.
13/02/2019 - «Carrers, metges i altres històries», a càrrec de Rafael Masià.
27/02/2019 - «Els aiguats de Girona, són aigua passada?», a càrrec de Joan Gaya.

Club Cinefòrum

2019

Aquesta activitat, coordinada en col·laboració al Cinema Truffaut, tindrà continuïtat
durant el 2019. Anunciarem els títols i dates puntualment mitjançant el nostre recordatori
d’activitats al correu electrònic, les xarxes socials –Facebook, Twitter i Instagram– i el web
dels Amics.
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Concerts

2019

Els concerts també es portaran a terme al llarg del 2018, d’aquests en podem destacar la
programació d’un concert de petit format per la FESTA DELS AMICS (maig, 2019) i el
tradicional CONCERT DE NADAL (desembre, 2019) programat conjuntament amb Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu d’Art.

Fora de carta

2019

El dia a dia sovint ens ofereix oportunitats que no s’han pogut preveure a l’hora de tancar
l’agenda en paper del Museu d’Art de Girona. Per aquest motiu, sota el nom genèric de
“Fora de carta”, els Amics del md’A de tant en tant us oferirem noves propostes a través
del nostre recordatori d’activitats al correu electrònic, les xarxes socials, –Facebook,
Twitter o Instagram– i l’espai web dels Amics.

Altres activitats
-

2019

Festa dels Amd'A al Museu d'Art de Girona, on s’obsequiarà a l’Amic/Amiga
Honoràri/a 2019 amb una peça dissenyada per l’artista Nico Nubiola i es farà
entrega de la reproducció seriada de l’obra anual a tots els socis i sòcies.

-

Dia del Visitant al Museu d'Art, els Amics del md’A, com cada any, hi tornaran a
participar.

-

Nits al Museu d'Art, col·laboració en la organització d’una de les Nits al Museu
d’Art.

-

Fires, participació d’un dels membres de la Junta com a Jurat en el Premi de Dibuix
infantil del GEIEG.

-

Publicació de l’Agenda del Md’A, finançament d’una de les tres agendes que es
publiquen.

-

Edició de la reproducció seriada d’una obra de Lola Barranco (maig, 2019).
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Col·laboracions amb altres entitats
-

2019

Col·laboració amb Ibercamera, es dona continuïtat a la col·laboració amb aquesta
entitat a través de la següent oferta: per la compra d’un abonament de temporada,
un concert gratuït.

LA JUNTA DIRECTIVA
Eugènia Cros, presidenta
Joan Gaya, vicepresident
Cristina Meléndez, secretària
Catalina Tarrés, tresorera
Raimonda Coll, vocal
Laura Cornejo, vocal
Cristina Martínez, vocal
Patricia Masseda, vocal
Nico Nubiola, vocal
Guillem Terribas, vocal
Ramon Bosch, vocal
Albina Varés, vocal
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