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qui som
Els Amics del Museu Nacional es van fundar el 1996 amb la missió de difondre el
patrimoni que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Després de deu anys
d’activitat com associació, el 2006 ens vàrem constituir en una fundació de dret
privat, amb la voluntat d’esdevenir un instrument més eficaç de suport al museu.
La consolidació de l’entitat ens va portar a fer un pas endavant i concretar la missió
original en tres objectius principals:
• Fomentar el coneixement de la col·lecció del Museu Nacional
• Col·laborar a preservar i enriquir els fons del Museu Nacional
• Cultivar el sentiment d’admiració pel nostre patrimoni
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l 2016 ha estat l’any en què els Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya
hem celebrat el nostre 20è aniversari. Des del 1996 els Amics hem anat
creixent de manera sostinguda, malgrat les vicissituds d’aquests darrers
anys. Gràcies a totes les persones que s’hi han dedicat desinteressadament
–presidents, patrons i els mateixos Amics–, avui podem parlar d’una institució sòlida,
consolidada i amb projecció de futur.
El 2016 ha estat un bon any. El nombre de persones que donen suport al museu
ha crescut un destacable 8 % i ja ens aproximem als 3.000 membres actius. D’altra
banda, gràcies a les activitats que organitzem, hem fet viure el museu de més a prop
a més de 6.510 persones.
Una de les accions que vam engegar per celebrar l’efemèride va ser regalar un carnet
a tots aquells que, com nosaltres, aquest 2016 feien 20 anys. Els joves són el nostre
futur, i captar la seva atenció i el seu suport ha de ser una de les línies de treball dels
Amics els propers anys.

A més a més, aquest any hem dut a terme la campanya de micromecenatge “Salvem
el violinista”. Després de les campanyes “Tu també pots ser mecenes!” per adquirir el
dibuix La pregària de Marià Fortuny (2013) i “+Amics, +llibres” per la compra prioritària
de llibres de la biblioteca del museu (2015), en aquesta tercera ocasió el repte ha estat
restaurar una escultura de Pau Gargallo greument malmesa. Entre els mesos d’abril i juliol,
més de 260 mecenes (el 80 % d’ells ja eren Amics!) van aportar els 46.000 € necessaris
per afrontar una complexa restauració que finalitzarà aquest 2017.
El balanç de l’any i l’èxit de la campanya ens animen a continuar treballant com fins ara
i ens estimulen per cercar nous projectes i objectius que ens facin seguir sentint-nos
orgullosos de formar part dels Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Finalment, voldria afegir unes paraules d’agraïment a tots i cadascun dels Amics del
Museu Nacional, perquè el vostre suport i el vostre compromís amb la cultura són
imprescindibles perquè el Museu Nacional d’Art de Catalunya sigui la institució cultural
forta i viva que volem per a Catalunya.
Gràcies!
Eulàlia Serra de Budallés
Presidenta

els amics en xifres
Som

2.745
Amics

comunicació

Els Amics
aporten el

40 %

dels ingressos

comptes econòmics
INGRESSOS (e)

14.535
8.222
20.379
14
41

Consultes ateses al taulell del
museu (sobre el Museu Nacional,
sobre els Amics i informació
turística)
Interaccions amb els Amics
(inscripcions d’activitats, altes,
baixes, modificacions mailing...)
Visites al web
www.amicsdelmnac.org
Trameses postals (agenda
d’activitats, invitacions a les
inauguracions...)
Butlletins setmanals (recordatori
de les activitats, notícies i
novetats)

Des del novembre del 2014 utilitzem les
xarxes socials del museu (Facebook i Twitter)
per difondre les activitats dels Amics amb el
hashtag #AmicsMuseuNacional.

114.333,00
110.000,00
59.036,54
283.369,54

Aportacions dels membres
Convenis amb entitats
col·laboradores
Programa d’activitats
vinculades a la nostra
finalitat fundacional
TOTAL

DESPESES (e)

23.813,83
20.297,07
57.320,37
161.318,78
4.569,95
267.320,00
16.049,54

Comunicació
Serveis externs
Programa d’activitats
vinculades a la nostra
finalitat fundacional
Personal propi i extern
Despeses financeres
TOTAL

RESULTAT EXERCICI 2016

programa d’activitats
249

64

activitats

6.510

grups

Viatge a Ravenna - febrer de 2016

assistents

81 %
d’ocupació

En agraïment al suport que els Amics brinden al Museu Nacional d’Art de Catalunya,
la Fundació proposa diverses activitats durant tot l’any que responen als nostres objectius fundacionals: descobrir les obres,
els artífexs i les formes de l’art de tots els
temps; seguir aprenent sobre la nostra història a partir del patrimoni artístic i, en definitiva, viure l’art de més a prop.

al museu hem visitat...
Cicle anual: La visita del mes.
Visites: Tècniques artístiques del romànic / Col·lecció d’Art Romànic / Una passejada pel gòtic / El
Palau Nacional. Arquitectura i memòria / La imatge del llibre a les col·leccions del museu / Art, dones,
memòria i lluita / Les reserves del Museu Nacional: un altre museu / Les reserves de paper del museu.
Exposicions temporals: Xavier Gosé, 1876-1915. Il·lustrador de la modernitat / Donació Antonio Gallardo Ballart. Noves obres mestres per al museu / El Divino Morales / Ramon Casas i les
ombres xineses d’Els Quatre Gats. Bohèmia i imaginari popular / Lluïsa Vidal. Pintora del modernisme / Marianne Breslauer. Fotografies 1927-1938.

hem sortit del museu per visitar...
Exposicions temporals: Maillol i Grècia (Museu Frederic Marès) / Distinció. Un segle de fotografia
de moda (Museu del Disseny) / Impressionistes i moderns. Obres mestres de la Phillips Collection
(CaixaForum) / Ramon Casas. La vida moderna (Museu del Modernisme) / Toni Catany. D’anar i tornar (La Pedrera) / Vivien Meier. In Her Own Hands (Fundació Foto Colectania) / Júlia, el desig (Cercle
del Liceu) / Renoir entre dones. De l’ideal modern a l’ideal clàssic (Fundació Mapfre) / D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura (Museu del Disseny) / Ramon Casas en família (Fundació Rocamora).
Visites: Mas Ravetllat-Pla / MUHBA Vil·la Joana.
Presentacions amb Amics d’Articket BCN a les exposicions: Miserachs Barcelona (MACBA)
/ Nova presentació de la col·lecció Joan Miró / Documents d’acció. Obres de les col·leccions
Denney i Cordier (1947-1965) (Fundació Antoni Tàpies) / Making Africa (CCCB) / La màquina de
pensar. Ramon Llull i l’’ars combinatòria’ (CCCB) / Gelatina Dura (MACBA).

ens hem passejat per...
Vic i Sant Pere de Casserres / Al voltant de Santa Maria del Pi / El llegat del Renaixement a
Bellpuig d’Urgell / Josep Llimona i Barcelona / Palamós i l’Empordanet / Galeries d’art del Consell
de Cent / Ramon Casas i el Garraf.

hem viatjat fins a...
Ravenna: la ciutat del mosaic / Amsterdam: arquitectura i museus / País Basc: art, museus i els
poetes del ferro / Màlaga: la nova milla de l’art.

hem après amb...
Cicle de conferències “Art i història als museus de Barcelona. Recuperació i reinvenció del món
medieval als segles xix i xx”. Organitzat conjuntament amb el Museu del Disseny de Barcelona,
el Museu Frederic Marès, el Museu d’Història de Barcelona, el Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes i el Museu de la Música.

hem gaudit en família...
“Xavier Gosé, la meva revista de moda”. Activitat autònoma a l’entorn de l’exposició Xavier Gosé,
1876-1915. Il·lustrador de la modernitat / “Papers panoràmics. Un viatge d’hivern pels paisatges
del Museu amb la Julia Pelletier”. Taller de pintura i collage.

nit dels amics
La Nit dels Amics, coorganitzada amb el
Concurs Internacional de Música Maria Canals des de fa deu anys, va reunir més d’un
miler d’Amics, que van gaudir d’un concert
excepcional del pianista japonès Hiroo Satto,
guanyador de la 62a edició del concurs.

concert de nadal
Dins del programa “El Nadal del Museu Nacional” els Amics vam oferir un emotiu concert de nadales a càrrec dels 57 cantaires
del Cor Infantil de l’Orfeó Català. Aquest
acte, que va reunir més de 500 persones
a la Sala Oval, va ser possible gràcies al
suport de la Fundació Jesús Serra.
En aquests dos actes, vam aprofitar per organitzar una venda solidària de llibretes i
altres articles promocionals dissenyats per a l’ocasió, i els més de 1.000 € que es van
recaptar es destinaran íntegrament als projectes educatius i socials del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

salvem el violinista
D’abril a juliol vam dur a terme la campanya de micromecenatge “Salvem el violinista”. L’objectiu era aconseguir els
46.000 € necessaris per restaurar El violinista de Pau Gargallo, afectada greument per la incompatibilitat entre els materials que va utilitzar l’artista: les làmines de plom i la fusta
interior on estan clavades. Va ser l’única vegada que Gargallo
va treballar amb aquests dos elements junts, i des del 1921 la
fusta ha anat emetent uns gasos que han corromput l’escultura lentament.
Durant la campanya vam comptar amb la col·laboració de
l’Escola Superior de Música de Catalunya, amb qui vam
organitzar dos concerts de quartets de corda a benefici de la
campanya.
Amb el suport de més de 260 mecenes vam poder tancar amb
èxit la campanya i iniciar la complexa restauració, que s’allar-

nova pàgina web
En el marc de la celebració del nostre 20è aniversari, el 2016 vam renovar el disseny de
la pàgina web dels Amics del Museu Nacional www.amicsdelmnac.org, adaptada a les
noves tecnologies i dispositius (tauletes, smartphones...). Una web més dinàmica i àgil,
que pretén ser una bona eina d’informació i interacció amb els Amics.

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

T. 93 622 03 81

No m’he preguntat mai què pot fer el museu per mi sinó que puc fer jo pel museu.
L’extens i atractiu programa d’activitats és un ham per renovar el carnet cada any, però
seria massa feble basar la inscripció només en l’oferta trimestral. Si ho fes així, tindria
amb el Museu Nacional una relació clientelar. I no m’interessa. Per a mi, ser dels Amics
és pertànyer a un projecte, a una idea, a uns valors. Cultura i ciutadania. Civisme.
Conèixer gent, visitar llocs en companyia. No, no em pregunto què em dona el museu
sinó què m’aporta i què li puc aportar jo. Si demà deixessin de fer activitats, continuaria
renovant el carnet cada any. L’amistat és això, no?
Toni Mata i Riu
Amic del MNAC des del 2005

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 nostra
labor no seria possible:

Col·laboradors dels Amics del Museu Nacional

