memòria 2021

25 anys d’art i compromís
amb el Museu Nacional
Un any més, els Amics hem treballat per portar a terme la nostra missió de difondre
la col·lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Gràcies a totes les persones que
han col·laborat amb l’entitat –tant aquests darrers mesos com durant els 25 anys
d’història dels Amics– hem pogut ajudar a enriquir la col·lecció i hem organitzat
més de 1.200 activitats per donar a conèixer el nostre patrimoni.

un nou patronat
Aquest 2021 l’entitat ha renovat el seu patronat i la Sra. Laura Cendrós ha pres el relleu
com a presidenta de la Fundació amb la voluntat de reforçar la proposta de valor dels
Amics des de la potencialitat del Museu.
Presidenta
Laura Cendrós Jorba
Secretària
Cristina Martí Mogas

Patrons
Pere Carles Subirà
Guillem Carol Vallès
Marta Cervelló Casanova
Maite Esteve Torró
Natàlia Martí Picó
Pepe Serra Villalba
Jordi Vivancos i Farràs

Equip tècnic
Cristina Martí Mogas
Directora
Laura Melgarejo Farrero
Coordinadora
Balma Badal Díez
Comunicació

els amics en xifres
3.338
amics i
amigues

68

activitats

4.656
assistents

61.040
visites
web

Per tal de continuar renovant tecnològicament l’entitat i millorar la interacció amb els més de
3.000 amics i amigues, aquest any hem estrenat una nova pàgina web que compta amb un
procés d’inscripció automatitzat i hem obert un perfil a Twitter, Facebook i Instagram.
@amicsmuseunac

@AmicsMuseuNacional

@AmicsMuseuNac

programa d’activitats
La programació dels Amics per a aquest 2021 ha combinat els formats presencial
i en línia per oferir activitats que es relacionessin amb la col·lecció permanent i que
completessin les exposicions temporals. Hem continuat adaptant-nos a un context
encara complex i hem pogut organitzar 44 activitats presencials i 24 en línia.
A més, hem commemorat l’aniversari dels Amics recuperant i actualitzant algunes
de les millors Visites del mes que s’han fet al llarg dels últims 25 anys.
A principis d’any vam visitar diferents ciutats d’Europa a través d’un cicle de viatges en
línia que va comptar amb 178 assistents. A la tardor vam poder reprendre els viatges
presencials apropant-nos fins a Cantàbria, on, amb motiu de l’exposició sobre Antoni
Gaudí, vam seguir les passes de l’arquitecte i l’empremta que va deixar-hi.

comptes econòmics
INGRESSOS (€)

176.387,50
80.794,63
53.698,00
310.880,13

DESPESES (€)

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

27.679,45
48.612,10
37.489,14
207.452,85
2.453,45
323.686,99

-12.806,86

RESULTAT EXERCICI 2021

Comunicació
Serveis externs
Programa d’activitats
Personal propi i extern
Despeses financeres
TOTAL

Parc de Montjuïc. Barcelona
Tel. 93 622 03 81
amics@amicsdelmnac.org
www.amicsmuseunacional.org
#AmicsMuseuNacional

els amics diuen
“M’omple d’orgull formar part
d’una comunitat que porta al seu
ADN el compromís cap a la cultura
i l’art que ens envolta. La feina
dels Amics feta durant els 25 anys
de trajectòria ha estat admirable, i
ara, més que mai, imprescindible!”

“Estic encantada d’haver-vos trobat.
Esteu fent unes conferències
interessantíssimes i, molt
important, genereu molt bon
ambient entre els que hi assistim,
i promoveu la conversa, que no és
gens fàcil.”

David Gil Fernández

Amic del MNAC des del 2015

Isabel Pérez Martínez
Assistent a les activitats

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:
Amb el suport de

Empreses col·laboradores

Membres corporatius

Col·laboració especial

