Història dels Amics del
M u seu N acio n al
El 1996 es va crear al Museu Nacional d’Art de
Catalunya el Centre de Difusió i Projecció Pública,
un dels objectius del qual consistia a posar en
marxa els Amics del MNAC, amb l'
ànim de
fomentar la participació de la societat civil en
la vida del museu i dinamitzar la institució
museística.
Inicialment, es van concebre els Amics del MNAC com un col·lectiu sense personalitat jurídica
pròpia, però amb la voluntat que es transformés en una entitat de dret a mesura que anés creixent i
consolidant-se. Es van començar a organitzar activitats amb l'
objectiu d'aprofundir en el
coneixement del patrimoni que conserva el museu, com ara conferències, cursos, viatges, etc.
Posteriorment, a principis de 1998 es va constituir una comissió de treball de dotze membres per
elaborar un projecte d'
estatuts per a una futura associació i una comissió impulsora d'
activitats en
col·laboració amb el museu.
El 14 de desembre de 2000 es van aprovar els estatuts de l'
Associació Amics del MNAC i se'
n va
constituir la primera Junta Directiva, presidida per la Sra. Anina de Montoliu.
Dos anys més tard, el 2 de desembre de 2002, es va renovar la Junta Directiva i es va designar com
a presidenta de l'
entitat la Sra. Maria Reig Moles.
L'
Assemblea General de l'
Associació, celebrada el 14 de març de 2005, va adoptar l'
acord de
renovar la Junta Directiva, i es va nomenar president el Sr. Miquel Roca i Junyent.
L'
any següent, a l'
Assemblea General dels Amics del MNAC, celebrada en data 8 de març de 2006,
es va prendre la decisió d'
adoptar la forma jurídica de fundació, sense modificar la naturalesa de les
seves activitats i amb la finalitat de poder esdevenir un instrument més eficaç al servei dels objectius
d'
enfortir el fons d'
art del museu i de potenciar-ne les activitats.
En l'
actualitat, la Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya està presidida per la Sra.
Eulàlia Serra Budallès.

