AMICS DEL MUSEU D’ART
Assemblea general ordinària
Data: dissabte, 30 de gener de 2021
Hora:12.00:12.0
Lloc: Casa de Cultura Girona.
Membres Assistents de la junta:

Eugènia Cros (Presidenta);Joan Gaya (vicepresident);Felip Comadira (tresorera); Cristina
Meléndez (secretària);Alex Roa (secretaria de l’associació); Patricia Masedas; Guillem
Terribas; Carme Clusellas; Rai Coll, Ramon Bosch, Albina Varés, Germina Bastardas
s’excusa: Laura Cornejo.
___________________________
1.- Benvinguda i agraïments
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 que avui te lloc a la Casa de Cultura de Girona. Agraeix la
col·laboració a les institucions i a les empreses que han donat suport amb les seves aportacions
econòmiques durant l’exercici (Fundació Valvi, Hotel Llegendes, Llibreria22 i Ribas Alvárez).
També fa un esment a la Sra. M Gracia Ribas per tenir cura de la custòdia dels documents de
l’entitat que son en un local de la seva propietat. Així mateix esmenta la col·laboració de la Sra.
Carme Clusellas directora del Museu d’Art de Girona i del regidor de l’Ajuntament de Girona
Sr. Quim Ayats, i als membres de la junta per la tasca realitzada durant l’any i al Sr. Alex Roa
per la seva col·laboració amb les tasques d’organització i secretaria de l’entitat, i també unes
paraules de record per a les famílies dels amics i amigues que ens han deixat aquest any. ( Sr.
Fita a qui es farà un reconeixement properament i a la Sra. Elvira Negrell). La Sra. Carme
Renedo (directora dels sstt de cultura a Girona) excusa la seva absència per motius d’agenda.
S’informa que la secretaria te un nou horari d’atenció que s’ajusta amb l’horari del Museu d’art
ja que la secretaria de l’entitat s’ha ubicat en el museu ja que els SSTT de cultura han eliminat
el punt d’atenció del carrer Ciutadans per a tasques d’atenció al públic.
Excusen la seva assistència la Sra. Dolors Reig i la Sra. Roser Balló.
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 2020
Es recorda que l’any 2020 ha estat molt difícil per causa de la pandèmia i per la reubicació del
servei de secretaria de l’entitat. La directora dels SSTT ja havia informat que se suprimia el
punt d’informació del Museu d’art del c. Ciutadans que permetia de mantenir la secretaria i la
sala d’exposicions de la nostra entitat. Per això calia buscar una nova reubicació. El
confinament i les mesures preses arran de la pandèmia van accelerar els tràmits.
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Malgrat tot s’han fet 7 conferencies, 1 sortida cultural, 8 exposicions i un cicle de cinema fòrum
i el concert tradicional de Nadal.
També la Presidenta ha esmentat les 343 entrades al blogg i el bon seguiment a les xarxes
socials: tw, insta, fb. Com a nova activitat s’ha iniciat un seguit d’entrevistes a artistes que han
exposat i s’han publicat en revistes dels sector. Properament es visitaran els tallers dels artistes
que exposen.
Les exposicions de gener, febrer i març van tenir un seguiment normal ja que es van fer al local
del c. Ciutadans. A partir del confinament i per causa de la pandèmia s’han fet les exposicions
a altres locals: Espai de la llibreria 22 (de juliol fins el novembre). Durant el més de desembre
i gener del 2021 la mostra es va exposar a les llibreries associades al gremi de llibreters
(escultures de Pilar Aldana-Mendez).
Sortides i vistes comentades: Macba, Museu del Ter, Falsos verdaders al Museu d’art, Caixa
fòrum, Bosc de Can Ginebreda.
Es recorda que les visites guiades i sortides s’han fet amb totes les mesures de seguretat
recomanades pel PROCICAT.
Conferencies: Les cartes del mestre Josep Vilalta, conferencia sobre el mestre Josep Sebastià
Pons. A partir del confinament s’ha fet en línia: Els frescos a Mura amb Marti Gironell;
Commemoració sobre Beethoven.
Tornant de l’estiu: es va organitzar la conferència de Xicu Cabanyes al local del Museu d’art;
l’emergència climàtica a l’espai de la 22 i l’art honorífic de Gerunda que es va fer al local del
Museu d’art i tot seguit es va anar a veure in situ.
Cine fòrum: 3 sessions al local del cinema Truffaut.
Concert de Nadal ( desembre) a l’Auditori de la Generalitat.
Altres activitats: les reunions ordinàries es van seguir fent durant el temps de confinament en
línia. Es va projectar una filmació del viatge a Flandes. Publicació de l’obra de Francesc
Carbonell (imatges)
Setembre: commemoració del dia internacional de l’art amb l’obra de Monica Campdepadros
Es va col·laborar en el concurs de pintura ràpida infantil que organitza el GEIEG.
Es recorda que a partir d’enguany l’agenda que es fa on line. No es pot fer en paper .
Es manté la col·laboració amb Ibercamera
Es recorda que no hi ha hagut la celebració de la festa dels amics, que havia d’honorar a Salomó
Marqués. Per aquest motiu es fa avui. També ha comportat un canvi el lliurament de la serigrafia
de l’any ( autora Mònica Campdepadrós) ja que s’ha enviat per correu postal.
Es fa esment de la donació del quadre que porta per títol Sant Jordi de l’autor Narcís Comadira,
per part dels amics Salomó Marques i Montse Terradas.
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S’han buscat llocs alternatius per a fer activitats: espai de la llibreria 22, Casa cultura, Cambra
propietat, sales municipals.
S’ha tramitat un expedient per optar a una subvenció de la Diputació que permetria iniciar
noves col·laboracions i activitats.
S’han traslladar els documents de l’entitat encapsats al Palau de Caramany, mentre no es trobi
un lloc més adequat. Es reitera l’agraïment a la Sra. M. Gracia Ribas.
4.-Projectes i línies d’actuació per al 2021
Previsió per al 1r quadrimestre que ja tenim programat:






4 conferencies ( Aula Magna Casa Cultura)
1 exposició artística al local de la llibreria 22
sortides culturals i visites segons possibilitats. No hi haura el viatge cultural tradicional
Projecció de 3 pel·lícules amb el lema “art i dones” i es faran les conferencies a la
Casa de Cultura.
Trobada amb les persones que han fet possible l’exposició de Josep Ansesa.

Per a properes activitats s’informarà a l’agenda virtual

5.-Informació sobre la liquidació econòmica del 2020:
En Joan Gaya presenta l’estat de comptes un cop tancat l’exercici del 2020.
 Pressupost d’ingressos exercici 2020 = 24.280. € . Total Ingressos reals :23.854,90 €
 Despeses totals= 23.258 €
 Saldo de l’exercici: Ingressos reals menys despeses de l’exercici ens dona un superàvit
de l’exercici = 596,90 €.
Cal fer esment que han augment els ingressos dels amics benefactors, i que per causa de la
pandèmia i el confinament hi ha hagut menys activitats que s’ha traduït en menys ingressos per
l’entitat i menys despeses en conferencies i altres activitats.
Es justifica el petit estalvi també per que alguns conferenciants no han cobrat i han regalat el
seu temps i el seu coneixement als Amics. També s’ha deixat de pagar la impressió en paper de
l’agenda per caus a de la covid.
Recordem que com a despesa extraordinària ha calgut pagar el trasllat i altres despeses que ha
comportat el canvi d’ubicació del lloc de secretaria tals com adquisició d’un telèfon mòbil i
l’alta.


Saldo de tresoreria: Existeix una acumulació del saldo contret amb el museu d’art ja que
tenim pendent el pagament de l’adquisició d’obres. ( Saldo tresoreria a 31/12/2020 =
8.165,45e)

S’aproven els comptes de l’exercici per 27 vots a favor, 0 abstencions i 0 en contra.
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6.-Aprovació, si escau, del pressupost per al 2021:
 Previsió d’ingressos=23.641€ (principalment de quotes ordinàries de socis, quotes de
socis benefactors i romanent d’activitats que siguin amb contraprestació econòmica per
part dels assistents- aprox. 600e- i l’import de les subvencions provinents de
convocatòries de les institucions com la Diputació)
 Previsió de despeses= 23.150€ (activitat expositiva, conferencies de l’entitat,
funcionament ordinari de l’entitat. No es preveu que hi hagi costos d’edició de l’agenda
cultural ja que es farà on line)
 Saldo= 491€
El pressupost d’ingressos es calcula en base a 624 socis, 36 seniors , 114 familiars, 18 honoraris.
S’intentarà treballar per tal de presentar propostes a les convocatòries publiques obertes de
l’administració publica: Diputació, Departament de Cultura, Ajuntament.
S’explica que cal reforçar l’aspecte tècnic de la web, i també caldrà fer despesa en algunes sales
en les que s’exposi. Cal pagar també el manteniment de la línia de telefonia mòbil.
Es valora i s’agraeix la fidelitat dels associats ja que son els que mantenen l’entitat.
El romanent existent al banc serveix per donar seguretat al funcionament de l’entitat. Les
subvencions que es puguin obtenir s’entenen com a noves oportunitats per a nous projectes.
S’aprova el pressupost de l’any 2021 per unanimitat.
7.- Local i obres cedides als amics del museu d’art.
Es recorda novament que el material que forma part de l’entitat està encapsat i esta en el local
del Palau de Caramany. Es van fent més gestions amb les institucions per obtenir un espai per
custodiar el material però pel moment no hi ha cap més proposta.
Pel que fa a l’obra cedida dels artistes als amics del museu d’art, cal fer un inventari (nom de
l’artista, peces, títol de la peça, any ..) i mirar de localitzar-les. La Dolors Bosch explica que
l’obra que ella va donar la te ella a casa seva per preservar-la. Als sstt de cultura hi queda la
reproducció en guix de l’Esclepi i l’obra del Sr. Palahi (en ferro).
Es comenta la nova donació (obra de l’artista Comadira) que fan els amics honorari d’enguany
als amics del museu d’art. Es pregunta si hi es pot ubicar al museu d’art i demanen que es pugui
visitar ja que fan la donació per al gaudi de la ciutadania.
8.-Renovació de la Junta.
No hi ha renovació de cap càrrec. Es mantenen les càrrecs un any més. L’any vinent es demana
que es renovi. S’obre la convocatòria.
9.- Amic honorari 2020- festa ajornada per motiu de la pandèmia.
L’ amic guardonat del 2020 és Salomó Marques i Sureda ( l’Escala). Se li fa una breu ressenya
de vida. Especialista en mestres republicans exiliats, morts i silenciats i l’escoltisme. Se li lliura
la medalla dissenyada per l’ocasió per Nico Nubiola i se li lliura també una flor.
Ell agraeix el guardó i fa un breu missatge d’agraïment. Fa esment a recuperar la memòria dels
oblidats i exiliats pel franquisme.
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10.- Festa de l’Amic honorària 2021
Es proposa el Sr. Joan Ribas com amic honorari per l’any 2021 pel seu gran compromís amb la
cultura. El Sr. Ribas es defineix com l’amic invisible però recorda la participació activa de la
seva senyora Anna Donato com a membre de la junta.
El dia de la Festa dels Amics –a determinar- es lliurarà la Serigrafia de l’artista Montse Guanter.
**********

Descans musical a càrrec de: Xavier Dotras (teclats) i Lluís Escuadra (piano)
(diàleg plàstic en que s’utilitza el jazz com a llenguatge comú)
BlacK orpheus
Beautiful Love
Núvol blanc
Some day
Days
Garota

*********

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 activats de l’any singular que ha afectat també al Museu d’art. No s’ha pogut
implementar el pla d’acció previst. El museu ha romàs tancat fins el 7 de juny. Poca ajuda per
part de l’administració.
Restriccions de visitants que han anat augmentat cosa que fa que no es pugin rebre visites de
grups nombrosos. Disminució del 90% de públic i del 50% en ingressos.
Reconversió a formats digitals. Cosa que comporta escaneig de les obres.
L’ organització de la jornada virtual sobre l’exposició “ falsos verdaders” que va ser un èxit,
els ha merescut el guardó de millor exposició que dona l’Associació de museus
Estan preparant:
 una Audioguia nova amb nous continguts.
 Projecte second canvas
 Projecte d’il·luminació que millorarà el Salo del tron
 Restauració del retaule de la capella barroca
 Un estudi de la Historia del Palau episcopal
 Peojecte educatiu del Museu
Es parla de la necessitat d’elaborar el catàleg del museu ( però cal sumar esforços de Diputació,
Bisbat...) i es fa esment de la redacció de projectes per a properes reformes i millores pendents:
eliminació de barreres arquitectòniques, goteres, millora d’ il.luminació, teulats.

Properes exposicions:
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Aritgau ( període: 1965-77)
Commemoració naixement de Palau Ferrer ( el Museu te 1 obra)
Celso Lagar.

Es proposa la compra d’un quadre de Modest Urgell i unes aquarel·les de Vilà de Llagostera. I
es negocia l’adquisició d’un quadre de Bertrana amb la família.
Ens recorda que des de la xarxa de museus estan en fase final de redacció del protocol
d’adquisició d’obres així com del document on s’expliciten els criteris que han de regir la
política d’adquisició i donació d’obra per als museus.
11.-Propostes, suggeriments i torn de paraules
No hi ha preguntes.
S’aixeca la reunió a les 14,30h. Per causa de la Covid no hi ha el tradicional dinar de germanor.

La presidenta

vist-i-plau la secretària

Eugènia Cros

Cristina Melendez
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