memòria 2020

L’any en què l’art ens
va ajudar a viure en pandèmia
Aquest 2020 els Amics del MNAC hem viscut moments adversos que, lluny de fer-nos
abandonar la missió de seguir donant suport al nostre patrimoni, ens han esperonat a
continuar treballant per seguir al costat del Museu Nacional amb més ganes que mai.
Com tants altres projectes culturals, el nostre també ha hagut de ser repensat i adaptat
a unes circumstàncies variables, i ha hagut d’atrevir-se a explorar nous camins que a
principis d’any no ens havíem ni imaginat.
Han sigut moltes les setmanes que els Amics i Amigues no han pogut visitar les sales
del Museu Nacional, però en tot moment hem seguit treballant per mantenir el caliu
que caracteritza aquesta gran família amb la voluntat que tots i cadascun dels seus
membres se sentissin orgullosos i afortunats de formar-ne part. Malgrat les dificultats
ens n’hem sortit, i malgrat no poder sortir de casa hem trobat la manera de gaudir en
companyia del que més ens agrada.

Gràcies, Amics!

els amics en xifres
Aquest 2020 hem seguit treballant per acostar-vos l’art, hem promogut accions per arribar
cada vegada a més persones i hem impulsat iniciatives com la venda de mascaretes
solidàries. També hem seguit treballant per oferir avantatges als Amics, com ara descomptes i visites a altres museus.

Nou canal a YouTube
Rebre

343

nous Amics

Atraure

62.421
visites al web

Sumar

8.775
visualitzacions

programa d’activitats
2.705

145

assistents

grups

19

27

activitats
presencials

activitats
online

Aprofitant els avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies, durant el confinament
vam gestar un nou programa d’activitats en format virtual. Una proposta d’activitats
online obertes a tothom que ha arribat per a quedar-se i que ens permet complementar
les visites presencials exclusives que fa tant de temps que oferim als Amics i Amigues.
Aquest tipus d’activitats a comptat amb 596 inscripcions durant el 2020.

comptes econòmics
INGRESSOS (€)

156.908,50
80.238,35
26.539,00
263.685,85

DESPESES (€)

Aportacions dels membres
Convenis amb altres
entitats
Programa d’activitats
TOTAL

22.972,41
29.365,20
24.025,66
197.878,20
2.281,14
276.522,61

-12.836,76

RESULTAT EXERCICI 2020

Comunicació
Serveis externs
Programa d’activitats
Personal propi i extern
Despeses financeres
TOTAL
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els amics diuen
“Moltes gràcies per aquest
butlletí i recull de vídeos tan i tan
interessants, com tots els que
ens heu anat remetent al llarg
d’aquests dies de confinament (...).
S’agraeixen aquests vídeos.
Ja que de moment no són
possibles les visites i activitats en
persona al museu i no us podem
gaudir en directe, us seguim tenint
a prop amb les explicacions tan
interessants que ens feu arribar!”.

“Sou genials! Quina sàvia decisió
vaig prendre en amistançar-me
amb els Amics i Amigues del
MNAC! Que tingueu/em sort,
salut, cultura, art, amor, felicitat,
llibertat... i vida!”
Josep Niubò Claveria
Amic del MNAC des del 2011

Núria Arias López

Amiga del MNAC des del 2017

Junts fem museu!
La Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya agraeix el compromís,
la confiança i les aportacions dels seus membres, la col·laboració del Museu Nacional
d’Art de Catalunya i el suport de les empreses següents, sense les quals la seva labor
no seria possible:
Empreses col·laboradores

Col·laboració especial

Membres corporatius

