AMICS DEL MUSEU D’ART
Assemblea general ordinària
Data: dissabte, 25 de gener de 2020
Hora:12.00:12.0
Lloc: Museu d’Art de Girona (Pujada de la Catedral, 12) -sala1.
Membres Assistents de la junta:

Eugènia Cros (President);Joan Gaya (vicepresident);Catalina Tarres (tresorera); Cristina
Melendez (secretària);Alex Roa (secretaría de l’associació); Patricia Masedas; Guillem
Terribas; Carme Clusellas; Rai Coll, Cristina Martinez.
S’excusen: Ramon Bosch, Albina Varés, Nico Nubiola i Laura Cornejo.
___________________________
1.- Benvinguda
La presidenta de l’entitat Sra. Eugènia Cros obre l’acte, presenta el membres de la mesa i saluda
els socis assistents a l’assemblea. Agraeix la col·laboració a les administracions (Departament
de cultura de la Generalitat, Ajuntament de Girona) i a les empreses que han donat suport amb
les seves aportacions econòmiques durant l’exercici (Hotel Llegendes, Llibreria22 i Ribas
Alvarez). Així mateix esmenta la col·laboració de la directora dels SSTT de cultura Sra. Carme
Renedo, també de la Sra. Carme Clusellas directora del Museu d’art i del regidor de
l’Ajuntament de Girona Sr. Carles Ribas, dels membres de la junta per la col·laboració durant
l’any i al Sr. Alex Roa per la seva col·laboració amb les tasques d’organització i secretaria de
l’entitat, alhora que te unes paraules de record per a les famílies dels amics i amigues que ens
han deixat aquest any ( Adrià Creus i Boix , Carme Solà i lluís Rieradevall). Informa del canvi
d’ horari de l’obertura de la secretaria de l’entitat (s’obre el dissabte al matí enlloc de la tarda
del dilluns que ara resta tancada).
Explica que es demanen signatures per fer un reconeixement a l’artista Guillem Sole i també
signatures per tal el mag Xevi pugui optar al guardó Creu de Sant Jordi.
2.-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
S’aprova l’acta de l’assemblea de l’ any anterior per unanimitat. No hi ha esmenes.
3.-Memòria d’activitats del 2019
S’informa que el dossier amb totes les activitats de l’exercic es pot consultar al web. La
presidenta explica que l’associació te actualment 604 socis (ha disminuït el nombre respecte
de l’any anterior). Però hi ha hagut un increment de seguidors a les xarxes socials (instagram,
twiter i facebook), cosa que demostra una bona acollida i la qualitat de l’activitat dels amics del
museu d’art. Afegeix que l’entitat te a més de la plana web, un blogg on s’expliciten les
activitats de l’entitat. Setmanalment s’envia per correu electrònic als associats el recordatori
de les activitats i altres propostes fora de carta i recomanacions culturals.

Així mateix demana fer una mica de propaganda de l’entitat i per això suggereix que cada soci
faci el que pugui per aportar nous amics.
Tot seguit s’explica que hi ha hagut un canvi en la data de cobrament de les quotes anuals per
un tema pràctic i d’estalvi econòmic. El fet de lliurar en una mateixa tramesa l’adhesiu de l’any
2020 i la convocatòria per al dia d’assemblea anual comporta menys despesa de correus i evita
devolucions de quotes i permet fer el pressupost d’una forma més real.
En resum les activitats de l’any han estat:
 Exposicions al local ( projecte liderat per la Raimonda Coll) = 11 exposicions
 Sortides culturals (majoritàriament en dissabte): museus d’interès, poblacions com
Agramunt i viatge cultual a Flandes, esglésies romàniques de la vall de la llémena,
Manresa, recorregut inèdit de l’obra pictòrica de Guillem Sole a les esglésies de Girona,
commemoració dels 80anys de la retirada (Memorial Ribes Altes i Agullana), vistes a
les exposicions temporals de caixa fòrum i del museu d’art.
 Conferencies i xerrades sobre commemoracions artístiques i culturals de l’any. Taula
rodones i presentacions de llibres = 14 actes
 Cine fòrum amb el cinema Truffaut.
 Concert de Nadal i altres activitats musicals en diades especials que celebren amb els
amics= 2
 Altres activitats organitzades:
o taller de fotografia
o Projecció de la sortida cultural de l’ any anterior a Florència.
o organització de la festa dels amics i celebració de l’amic honorari
o edició conjunta de l’agenda amb el museu d’art amb les propostes culturals
o Edició de l’obra seriada per als amics. Any 2019 va ser de lola barranco.
o Participació en temps de flors
o Amic honorari i obsequi de la medalla commemorativa
o publicació de les activitats a: Facebook, instagram i twiter i a la news letter.
o Manteniment actiu del blogg on es reflecteix el que fem.
o Aparicions en premsa i diaris (10) , revista dels amigos de museos, Tv girona , revista
bonart, Girona cultura..
 També es mantenen les gestions col.laboratives per a descomptes en les activitats que
ofereixen:
o Ibercamera amb un descompte si es compra l’abonament
o Festival de Cervià
o Escolamultifotos i
o Espai Carmen Thissen.
o Cinema Truffaut
4.-Projectes i línies d’actuació per al 2020
Previsió per al 1r quadrimestre que ja tenim programat:




3 conferencies;
4 exposicions artístiques al local i les seves inauguracions
sortides culturals i visites guiades: Barcelona CCCB i Macba (gener) Museu del Ter i
colònia Russinyol (febrer); Conjuntament amb el museu d’art visita guiada a l’expo
falsos verdaders i Ruta de rellotges de sol a Blanes (març).



Projecció de 3 pel·lícules sobre la falsificacions ( més de març al Truffaut presentat pel
col·lectiu de cinema)

Per més endavant:






Viatge cultural a la ciutat Moscou. 4 dies i 3 nits ( del 7 al 10 maig). Preinscripcions
obertes fins a 25 febrer). Aquest any es fa una doble preinscripció. Una a l’entitat l’altra
a l’agencia que fa la gestió i acompanyament del viatge. El pagament es fa a l’agencia
de viatges domustravel de Girona.
Dia del visitant: es commemorarà al setembre i es convida als associats a participar-hi.
Les nits de clàssica agrupen tots els concerts de la ciutat de Girona i els amics tenen
descompte en aquest acte musical.
Festa dels amics: 6 de juny.

Es comenta la línia col·laborat iva amb altres museus: Rigaud.
5.-Informació sobre la liquidació econòmica del 2019:
En Joan Gaya presenta l’estat de comptes un cop tancat l’exercici del 2019. L’any 2019 hi ha
hagut un augment de l’import de quotes. Gràcies a aquest augment i als ajuts d’entitats han
augmentat els ingressos de l’entitat.
Total ingressos exercici 2019= 31.003 € ( inclou subvenció per al congreso amigos de museus,
de l’ Ajuntament de Girona)
Despeses totals= 26.858 € ( la principal partida és el cost de personal de la secretaria i la despesa
del congreso)
Ingressos menys despeses de l’exercici ens dona un superàvit de l’exercici = 4.145€.
Ates que encara no s’ha adquirit l’obra per al museu d’art es recorda que queden reservats els
3.500 € de l’any 2018 i 3.500€ de l’ any 2019. En total 7.000 €.
Quant a la tresoreria de l’entitat al compte bancari tenim el romanent actual de 8.493€ + 7000€
per comprar la peça per al museu d’art.
La Carme Clusellas decidirà quina obra cal comprar.
S’expliquen les despeses. S’arreglen les dades parcials en la presentació.
6.-Aprovació, si escau, del pressupost per al 2020
Pressupost 2020
Previsió d’ingressos=24.281€ (principalment de quotes de socis, socis benefactors i romanent
d’activitats i sortides)
Previsió de despeses= 24.100 €
S’intentarà treballar per tal que es pugui aconseguir alguna subvenció de l’administració
publica: diputació, sstt cultura, ajuntament...
Despeses: compra de peça per al museu. Al final del 2020 hauríem de disposar de 10.500e
(import acumulat de 3 exercicis). Es preveu la mateixa activitat per al 2020 i per tant les
mateixes o similars despeses. No caldria estirar del romanent bancari si no hi ha cap imprevist.
S’explica un altra vegada el motiu de l’avançament de quotes – passant de gener 2020 a
desembre 2019- i l’estalvi que suposa per a l’entitat de despesa de correus, cartes i comissions
bancàries.
S’aprova el pressupost per majoria dels assistents. Hi ha 1 abstenció. Demanen que s’expliciti
el saldo bancari.

7.-Informació de la celebració del Congreso Anual de la FEAM a Girona i convocatòria
del proper.
S’explica el magnífic resultat que vam tenir per l’organització i per a la ciutat de Girona el
Congreso. S’ hi va abocar moltíssima gent. Van venir associacions d’arreu de l’estat espanyol.
Agraïment als qui s’ hi van bolcar sense comptar les hores. Va projectar la ciutat arreu. El cost
es va pagar amb l’ajut de les institucions. L’entitat no va haver de suportar cap despesa, però si
molt d’esforç i temps dels col·laboradors.
Es fa un nou congres a Eivissa el 20 de març.
8.-Renovació de la Junta si s’escau.
Surten:
Catalina Tarres, Cristina Martínez, Nico Nubiola. Se’ls lliura un petit objecte floral.
Nous a la junta:
Es proposa com tresorer: Felip Comadira
S’afegeix com a vocal: Germina Bastardas.
La resta de càrrecs es mantenen. Caldrà informar-ne al registre d’entitats.
9.-Presentació de l’Amic o Amiga honorària 2020
Es proposa el Sr. Salomó Marques com amic honorari. La medalla la fa el sr Nico Nubiola.
El dia de la festa dels amics – 6 de juny es lliurarà la Serigrafia de l’artista Monica
Campdepadros (titulada: exilis). Se’n dona una a la Sra Carme Clusellas per tal que la deixi al
Museu d’art de Girona com obsequi de l’entitat que els dona suport.

**********
Petit descans musical
Interpreten el Trio Op.45 Nr. Allegro Maestoso i Rondó, Allegretto brioso
de Giuseppe Gambini
A càrrec dels alumnes de 6è curs de grau professional del Conservatori de Girona
Clara Petit, flauta travessera
Joan Pérez, fagot
Júlia Ruhí, clarinet
*********

10.-Informe sobre les activitats i la situació del Museu d’Art a càrrec de Carme Clusellas,
directora del Museu d’Art de Girona.
Comenta les 2 darreres visites guiades que es fan al museu d’art de les expos de l’any 2019:
falsos verdaders i Modest Urgell.
Explica la gran tasca que es porta fent des del 2014 quan ella va acceptar l’encomanda de
directora del Museu d’art. Tot seguit exposa que ella va acabar el mandat el juliol del 2019 però
que el consell d’administració de l’agencia catalana de museus li ha fet confiança per 5 anys
més. Se la felicita.
Exposa que els gran objectius estratègics que ella ha proposat es van acomplint. Te pendent el
pla estratègic del museu per a 5 anys més (revisió i nous plans de futur ), alguns convenis,

relació amb el bisbat i dipositis d’obra ( bisbat, diputació i altres). Queda pendent d’elaborar el
pla pedagògic per al 2020.
Política d’adquisició d’obra dins la xarxa de museus. S’ ha implantat un model -a tot Catalunya
-de política d’adquisicions i donacions. No es vol que el museus siguin magatzems de dipòsit
de qualsevol cosa.
Això també millora l’oferta per a les escoles. S’aposta per la tècnica artística com a tema de
futur proper.
Dificultats en pressupost de gestió d’activitats. A nivell econòmic el govern va tancar el
pressupost 2019 el 6 d’agost. Per aquest motiu la gestió administrativa s’ha complicat. Se li ha
demanat estalvi de 73.000 €. Però en va estalviar la meitat.
Disposa d’una plantilla d e personal jove i petita.
Augment de visitants i de les vendes de productes. Explica que augments el preu de la taquilla
(6 euros). Als amics m d’art és gratuïta.
Teresa Viñoles fa una vista¨ en clau de dona ¨ que té bona acollida.
S’impremtarà una nova audio-guia amb nous continguts amb el suport de l’agencia catalana de
patrimoni cultural.
Cal posar idiomes a les cartel·les: català, angles, francès i castellà.
Projecte estratègic: arreglar goteres, arreglar el saló del tron en temes d’ il·luminació. Millorar
les sales de renaixement i re-formular la sala dels pigments i tècnica amb noves pantalles, nous
panells i millora de vídeos i vitrines.
Altres projectes: el museu al territori. Fer efectiva l’expressió de la procedència de les obres
per posar en valor també altres museus i les donacions fetes pels amics del museu d’art.
L’ exposició falsos verdader ha tingut molt interès. Del fracàs en la compra de 3 obres falses
se n’ ha fet un èxit. Es recuperarà els diners de l’adquisició de l’obra falsa.
Durant l’any 2020: poques exposicions temporals. Es prorroga falsos verdaders fins setembre
i la de Modest Urgell fins l’abril. Al setembre expo d’Artigau ( contemporani). Tot seguit
s’oferirà una mostra dels instruments de l’anima, que aplega a varis museus amb obra de tipus
religió (orfebreria religiosa). Per fires una expo amb col·laboració amb el bòlit.
Es fa vendes on-line d’ entrades.
Cal una revisió del document sobre les 24 obres clau del museu, fet per Narcís-Jordi Aragó.
Edició d’ infusions inspirades en obres del museu, com a nou producte de venda a la botiga del
museu.
Fa memòria que hi ha 41 obres restaurades amb el suport dels amics. S’ arreglaran les cartel·les
i s’explicitarà la donació. Es prepara per adquirir la nova peça amb el romanent ja explicat.

11.-Propostes, suggeriments i torn de paraules
No hi ha preguntes.
S’aixeca la reunió a les 14,15h. Es dirigeix els assistents al dinar, que s’ ha reservat al Restaurant
+cub de la Plaça dels Vern.

La presidenta
Eugènia Cros

vist-i-plau la secretària
Cristina Melendez

