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Exposicions

2020

Gener Les ànimes de la Devesa, de Josep Vilallonga.
Febrer Josep Sebastià Pons: aquarel·lista i poeta, Josep Sebastià Pons.
Març Flâneur, de Joan Casanovas.
Juny, juliol i agost El fil de la vida, de Carme Planella.
Setembre Arbres, de Montserrat Guanter.
Octubre Eclosió cíclica, d’Edgar Massegú.
Novembre Natura viscuda, de Mohammed Er-Rabehy.
Desembre Lectures d’artista, de Pilar Aldana-Méndez.

Sortides culturals (visites i viatges)

2020

03/01/2020 – «Visita al MACBA i al CCCB».
15/02/2020 - «Visita al Museu del Ter».
29/02/2020 - «Visita a l’exposició “Falsos vertaders. L’art de l’engany” al Museu d’Art de Girona».
30/07/2020 – “Allunem al CaixaForum! Visita documentada”.
17/10/2020 – “Visita al Bosc de Can Ginebreda”.
24-29/10/2020- “Visita guiada a l’exposició d’Edgar Massegú”.
12-19/12/2020 – “Visita guiada a l’exposició LECTURES D’ARTISTA, amb Pilar Aldana-Méndez”.
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Conferències

2020

22/01/2020 - " Una veu de l’exili. Les cartes del mestre Josep Vilalta (febrer 1939 – abril 1941)”, a càrrec de Salomó Marquès.
19/02/2020 - " Josep Sebastià Pons, poesia catalana completa”, a càrrec d’Eusebi Ayensa.
10/06/2020 - " Video-conferència: L’arrencament dels frescos romànics del Pirineu”, a càrrec Martí Gironell.
19/09/2020 - "Xicu Cabanyes, l’artista del Bosc”, a càrrec de Jaume Fàbrega.
08/10/2020- “Lumen naturae. Símbols del sagrat en femení”, a càrrec de Marc Padrosa.
21/10/2020 - " L’emergència climàtica i la transició a les energies renovables”, a càrrec de Jordi Pujol Soler.
24/10/2020- “L’arc honorífic de Gerunda”, a càrrec de Jordi Oliver Vert.

Club Cinefòrum

2020

Minicicle de pel·lícules a l’entorn de la falsificació en el món de l’art:
Dimarts 3 de març - “Cómo robar un millón”, presentada per Guillem Terribas
Dimarts 10 de març - “F for Fake”, presentada per Àngel Quintana
Dimecres 8 de setembre - “Exit through the gift shop”, presentada per Pere Parramon
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Concerts

2020

16/12/2020 – Concert de Nadal; duet de veu i piano a càrrec d’Ariadna Colomer i Lluís Escuadra.

Altres activitats

2020

25/01/2020 – Assemblea General Ordinària.
18/03/2020 – Projecció “Recordant Flandes”, a càrrec de Guillem Terribas.
23/04/2020 – Sant Jordi trenca el confinament i arriba als Amics! Donació de Salomó Marquès i Montserrat Terrades d’una pintura de Narcís Comadira als
Amics del Museu d’Art.
Abril de 2020 – Publicació online de “Absents per confinament”, un llibre de Francesc Carbonell.
Maig de 2020 – “Unes pinzellades sobre Beethoven”, conferència en text i audicions musicals online.
Setembre de 2020 – Instal·lació de Mònica Campdepadrós durant el Dia Internacional de l’Art.
Participació com a jurat en el concurs de pintura ràpida del GEIEG En la present edició han participat 4001 alumnes de les centres educatius de Girona.
Donada la situació de la Covid-19, la temàtica del concurs (Girona centre) s'ha ampliat a la resta de barris de la ciutat per facilitar la mobilitat als alumnes.
En aquesta ocasió, no s'ha pogut portar a terme l'entrega presencial de diplomes, així que el president de l'entitat, Francesc Cayuela, s'ha desplaçat a l'Institut
Jaume Vicens Vives i al centre educatiu Font de l'Abella per entregar els diplomes als premiats.
Publicació de l’Agenda del Md’A L'any 2020 només s'ha pogut publicar en paper una de les tres agendes anuals: la corresponent al 1er quadrimestre de l'any
(gener-abril). La del segon quadrimestre es va fer en format digital (pdf) i la tercera, també en format digital (pdf), només de les activitats del mes de
desembre. La periodicitat de l’agenda també s’ha adaptat a les noves circumstàncies, passant de quadrimestral a bimensual de forma provisional.
Col·laboració amb Ibercamera, 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 l’Escola Multifotos, on s’ha gaudit d’un descompte del 10% en els seus cursos de fotografia.
Col·laboració amb els Amics del MNAC. Descompte en el curs “Mirar (l’art) per veure-hi clar. Tornar al museu després de la pandèmia”, en el qual hem
gaudit del descompte d’Amic.
Edició de la reproducció seriada d’una obra de Mònica Campdepadrós: “Exilis 1” (maig 2020).
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Gestions vàries

2020

Abril de 2020 – Trasllat de la secretaria dels Amics md’A al Museu d’Art (Àmbit 1).
Espais expositius alternatius – Espai 22 i Llibreries de Girona.
Gestions per aconseguir nous locals – Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Institucions de la ciutat: Ajuntament de Girona-Centre Cultural La Mercè,
Diputació de Girona-Casa de Cultura.
Subvenció de la Diputació – Subvenció en matèria de “creació de públics” concedida per la Diputació de Girona, en motiu de: exposicions, conferències i Dia
Internacional de l’Art.
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ADQUISICIÓ D’OBRES DEL MUSEU D’ART

Modest Urgell, Barraca de pescadors (Berck), c. 1915-1919. Carbó i llapis sobre paper
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PREVISIÓ D'ACTIVITATS
PRIMER QUADRIMESTRE 2021

Conferències

4

Exposicions

1

Sortides culturals

Altres activitats

2

5
Entrevistes a artistes: 1
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Exposicions

2021

Gener i febrer Lectures d’artista, de Pilar Aldana-Méndez.

Sortides culturals (visites i viatges)

2021

03/01/2020 – Visita guiada a l’exposició Lectures d’artista, de Pilar Aldana-Méndez
29/01/2020 – Visita guiada a les exposicions d’Enric Ansesa, a càrrec de l’artista i del comissari, Toni Álvarez de Arana

Conferències

2021

13/01/2021 – El Ter. Dits i fets del transvasament, a càrrec de Joan Gaya
20/01/2021 – Escultura monumental a la natura, a càrrec de Pilar Aldana-Méndez
27/01/2021 – Economia post-covid. Moltes preguntes i algunes respostes, a càrrec de Manel Serra
26/02/2021 – Domènec Fita. Bestioles, draps i catedrals, a càrrec d’Eva Vàzquez

Club Cinefòrum

2021

5/03/2021 – 26/03/2021 – Dones artistes: alteritat i lloc propi. Minicicle de pel·lícules al voltant de les dones artistes amb tres conferències per
analitzar-ne els continguts.
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Concerts

2021

Els concerts, si les circumstàncies hi acompanyen, també es portaran a terme al llarg del 2021, d’aquests en podem destacar la
programació d’un concert de petit format per la FESTA DELS AMICS i el tradicional CONCERT DE NADAL (desembre, 2021) programat
conjuntament amb Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu d’Art.

Fora de carta

2021

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

2021

-

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 gràfica
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Col·laboracions amb altres entitats
-

2021

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.

-

Col·laboració amb la Llibreria 22, es continua col·laborant amb aquesta llibreria a través de la següent oferta: descompte d’un 5%
en la compra de llibres.

-

Col·laboració amb Nits de Clàssica, que segueix oferint als Amics del Museu d’Art un 20% en la compra de l’entrada als concerts
que tenen lloc al Museu d’Art.

-

Col·laboració amb Escola Multifotos, que segueix oferint-nos un 10% de descompte en els seus cursos.
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PREMSA I DIFUSIÓ
-

Exposició de Josep Sebastià Pons. Febrer 2020:
Article d’Eva Vàzquez “El preludi feliç de la poesia” al diari El Punt Avui.
Article d’Alba Carmona “El Rosselló de l'art i la poesia de Pons, en una mostra a Girona” al Diari de Girona.

-

Exposició de Joan Casanovas. Març 2020:
Entrevista de Pau Lanao a Joan Casanovas al diari El Punt Avui.

-

Petició d’un espai públic per a Guillem Soler:
Notícia de al Diari de Girona el dia 23 de juliol amb una menció a aquesta petició i aprovació per part del Nomenclàtor.

-

Exposició de Pilar Aldana-Méndez. Desembre 2020:
Article d’Eudald Camps “Peregrinar a través del volum” al Diari de Girona.
Article de Xavier Castillón “Exposició d’escultures a nou llibreries” al diari El Punt Avui.
Nota de premsa al Diari de Girona: “Pilar Aldana-Méndez exposa a les llibreries de la ciutat de Girona”.

-

Aparició de la nostra exposició “Lectures d’artista”, de Pilar Aldana-Méndez a la Newsletter de la FEAM (Federación Espanyola
de Amigos de los Museos).
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LA JUNTA DIRECTIVA
Eugènia Cros, presidenta
Joan Gaya, vicepresident
Cristina Meléndez, secretària
Felip Comadira, tresorer
Raimonda Coll, vocal
Laura Cornejo, vocal
Patricia Masseda, vocal
Germina Bastardas, vocal
Guillem Terribas, vocal
Ramon Bosch, vocal
Albina Varés, vocal
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