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el nostre propòsit
Els Amics del Museu Nacional som una entitat cultural viva i sòlida que, amb més de

vint anys d’història i més de tres mil membres compromesos al darrere, té la missió

de difondre el patrimoni que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya a partir
de tres objectius principals:

• Fomentar el coneixement de la col·lecció del Museu Nacional
• Col·laborar a preservar i enriquir el fons del Museu Nacional
• Cultivar el sentiment d’admiració pel nostre patrimoni
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ls Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya hem tancat l’any 2018 registrant un increment de gairebé el 10 % de la nostra base social, i hem
assolit un dels objectius que teníem marcats: superar la barrera dels tres mil
membres actius que donen suport a l’art i la cultura!

Gràcies a les vostres aportacions i a la bona salut de la Fundació, aquest 2018 els
Amics hem pogut renovar el nostre compromís d’enriquir la col·lecció del museu, i
hem adquirit dos conjunts d’obres de qualitat artística contrastada que formaran part
de la col·lecció d’art català de postguerra i segona avantguarda: un conjunt de tres
pintures de Mari Chordà (1942) i un conjunt de quatre dibuixos originals d’Enric Sió
(1942-1998).
A més a més, enguany les nostres activitats han apropat al museu gairebé nou mil persones. Les activitats que organitzem són portes que ens ajuden a connectar amb l’art
i la cultura. La bona acollida dels Amics que en gaudeixen i les recomanen ens anima
a seguir obrint noves portes que catalitzin experiències enriquidores.
Finalment, voldria afegir unes paraules d’agraïment a tots i cadascun dels Amics del
Museu Nacional, voluntaris, treballadors i col·laboradors, perquè el vostre suport i
el vostre compromís amb la cultura són imprescindibles perquè el Museu Nacional
d’Art de Catalunya continuï sent una institució cultural forta i viva per a les futures
generacions.
Gràcies!

Eulàlia Serra de Budallés
Presidenta

els amics en xifres
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Els Amics
aporten el

43,6 %
dels ingressos

comptes econòmics
INGRESSOS (€)

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, 84.012
seguidors; i Twitter, 56.702 seguidors) per
difondre les activitats dels Amics amb el
hashtag #AmicsMuseuNacional.
91 posts
4.027 interaccions
(likes i comentaris)
744 comparticions
136 tuits
312 retuits
1.031 favorits

141.413,90
101.500,00
81.677,80
324.591,70

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

DESPESES (€)

29.695,57
25.451,13
82.523,75
146.715,14
4.782,78
289.168,37

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

35.423,33

RESULTAT EXERCICI 2018

19.000,00

APORTACIÓ AL MUSEU
PER A ADQUISICIÓ
D’OBRA D’ART

programa d’activitats
71

activitats

321
grups

8.873
assistents

87 %
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 català 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. Aprofitem per donar les gràcies a totes les institucions que ens han obert les portes per fer possible aquesta programació.

Exposicions temporals: William Morris i les Arts
& Crafts a Gran Bretanya / Gala Salvador Dalí. Una
habitació pròpia a Púbol / Liberxina: Pop i noves
pràctiques artístiques, 1966-1971

hem sortit del museu per visitar...
al museu hem visitat...
Cicles anuals: La visita del mes / Aventures
artístiques
Visites: Nova presentació de la col·lecció de Renaixement i Barroc / Noucentismes i avantguardes /
Biblioteca Folch i Torres / De l’església de Sant Miquel
al Museu Nacional. Crònica d’un moviment / Dones
que fan i dones que són en l’art de l’edat mitjana /
El Palau Nacional. Arquitectura i memòria / La col·lecció del Gabinet Numismàtic de Catalunya / Ius arte. El
món jurídic a les col·leccions del Museu Nacional

Exposicions temporals: Total records. Vinils i
fotografia (Fundació Foto Colectania) / Fernando
Vijande. Retrat: 1971-1987 (Fundació Suñol) /
Lita Cabellut. Retrospective (Fundació Vila Casas) /
Adolf Loos. Espais privats (Museu del Disseny de
Barcelona) / Brassaï (Fundación Mapfre) /
Xavier Miserachs. Epíleg imprevist (La Pedrera) /
La cuina de Picasso (Museu Picasso de
Barcelona) / Picasso-Picabia. La pintura en qüestió
(Fundación Mapfre) / Toulouse-Lautrec i l’esperit
de Montmatre (CaixaForum)
Visites: Casa Vicens / Els tresors secrets del Palau
de la Música / Jardí Botànic / Objectes insòlits del
Gabinet del col·leccionista (Museu Frederic Marès) /
Museu de les Arts Escèniques / El Reial Cercle
Artístic

Presentacions amb Amics d’Articket BCN a les
exposicions: Allora & Calzadilla (Fundació Antoni
Tàpies) / Beehave (Fundació Miró) / Antoni Tàpies.
Biografia política (Fundació Antoni Tàpies) /
La llum negra (CCCB) / Melanie Smith. Farsa
i artifici (MACBA) / Un segle breu: Col·lecció
MACBA (MACBA) / Stanley Kubrick (CCCB) / Lee
Miller i el surrealisme a la Gran Bretanya (Fundació
Miró)

ens hem passejat per...
Lleida contemporània / Miró a Mont-roig del
Camp / De galeries pel barri de Sant Pere /
Què descobrim quan parem i alcem la mirada? /
L’empremta de Jujol a Tarragona i l’Alt Camp

hem viatjat fins a...
Joies del Renaixement umbro-toscà / Glasgow i
Edimburg / L’Empordà de Gala i Salvador Dalí /
El barroc a Flandes

hem après amb...
Cicle de visites “Art i història als museus de Barcelona”. 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 / Conferència “A Catalunya... arts,
tallers i indústries”, a càrrec de Mireia Freixa /
Conferència “Murals divins: conservació i
restauració de les pintures de la capella de Sant
Miquel”, a càrrec de Lídia Font Pagès i Rosa
Senserrich Espuñes, al Monestir de Pedralbes

hem celebrat...
La Nit dels Amics

El Nadal al Museu Nacional

La Nit dels Amics, coorganitzada amb el
Concurs Internacional de Música Maria
Canals des de fa dotze anys, va reunir més
d’un miler d’Amics, que van gaudir d’un
concert excepcional del pianista rus Evgeny
Konnov, guanyador de la 64a edició del
concurs.

Els Amics col·laborem amb la programació de
Nadal del Museu Nacional, oferint un concert
familiar a la Sala Oval dels tres cors joves de
l’Orfeó Català (amb el suport de la Fundació
Jesús Serra), i posant a disposició del museu
un equip de voluntàries que van fer tasques
de suport al taller familiar Estampida!

accions solidàries
Del 16 de desembre de 2018 al 15 de gener de
2019, i per segon any consecutiu, els Amics vam
posar a la venda la bossa solidària dels Amics,
per recaptar fons en suport a la campanya “Cap
nen sense cultura”, perquè famílies socialment i
econòmicament vulnerables poguessin participar
gratuïtament a la sessió que el festival FLIC,
festival d’experiències i creació literària, organitza
al Museu Nacional.
Com a resultat de la campanya, els Amics vam
aportar 425 € que han permès a 85 persones
participar de la festa de la literatura i les arts
infantil i juvenil celebrada el 9 de març de 2019.

adquisicions d’obra
Gràcies a les aportacions dels més de tres mil Amics i a les empreses que donen
suport a la Fundació Amics del MNAC —que té, entre els seus objectius, enriquir la
col·lecció del museu—, aquest 2018 el Museu Nacional d’Art de Catalunya ha pogut
adquirir dos conjunts d’obres de qualitat artística contrastada que formaran part
de la col·lecció d’art català de postguerra i segona avantguarda: un conjunt de tres
obres de Mari Chordà (1942) i un conjunt de quatre dibuixos originals d’Enric Sió
(1942-1998).
Aquestes obres, que es van exposar
a l’exposició Liberxina. Pop i nous
comportaments artístics, 1966-1971,
seran fonamentals en la construcció
de la nova col·lecció d’art
contemporani del Museu Nacional.

gràcies, amics!

Parc de Montjuïc
Barcelona
www.amicsdelmnac.org

@MuseuNac_Cat
#AmicsMuseuNacional

Tel. 93 622 03 81

els amics diuen
Què suposa ser Amic/Amiga del
MNAC? Amor, bellesa, cultura,
diversió, emoció, felicitat,
generositat, harmonia, il·lusió,
joia, llibertat, música, novetats,
obsequis, poesia, quirats,
records, sentiment, talent,
universalitat, valors, xamosia,
zenit... Ser Amic/Amiga del
MNAC suposa tot un abecedari
d’afectes i belles sensacions.

En la darrera Nit dels Amics, abans
d’escoltar el recital del pianista
Evgeny Konnov, la presidenta ens
va fer saber que ja en som tres
mil. Tres mil! Una comunitat activa
que contribueix poderosament a
incrementar els fons i a divulgar
les col·leccions del Museu
Nacional. I sovint penso: no els
conec a tots! Però sé que hi són
sempre que se’ls necessita!

Josep Niubò i Claveria
Amic del MNAC des del 2011

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:
Empreses col·laboradores

Membres corporatius

Col·laboració especial

