
Podeu consultar els avantatges de cada categoria a www.amicsdelmnac.org 
o al taulell d’informació del vestíbul del museu. 
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Salvem
el violinista
L’escultura de Pablo Gargallo 
pateix un procés corrosiu 
intern que requereix una
intervenció costosa. 
Ajuda’ns a 
restaurar-la!

Tú també pots ser mecenes!
Donacions: amicsdelmnac.org

Pablo Gargallo 
El violinista, 1920 
(detall)
Làmines de plom 
batut acoblades 
sobre ànima de fusta
Museu Nacional d’Art 
de Catalunya

Condicions legals agraïments:
Si en relació amb els agraïments vostè ha assenyalat que la donació no sigui anònima i que figurin les seves dades a la llista de 
donants, accepta que les seves dades com a donant puguin ser públiques, accessibles i facilitades a tercers a través qualsevol mitjà 
o format, com per exemple en una placa o similar a les dependències del museu, dels butlletins informatius o de la pàgina web dels 
Amics del MNAC, amb possibilitat de ser indexades per cercadors. En cas de facilitar-nos informació de tercers, ens garanteix que amb 
caràcter previ haurà informat i sol·licitat el seu consentiment en relació amb l´aquí exposat. 
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Aviat farà cent anys que la Junta de Museus va adquirir El violinista de 
Pablo Gargallo per als Museus d’Art de Barcelona. Des de llavors, aquesta 
peça única sempre ha estat exposada i moltes generacions l’hem poguda 
contemplar. Però l’any 2010 es va fer evident un greu deteriorament de 
l’obra i es va haver de retirar de les sales del Museu Nacional.

I és que El violinista està malalt. Pateix una afectació causada per la 
incompatibilitat entre els materials de què està fet, l’única vegada que 
Gargallo va treballar amb aquests dos elements junts: les làmines de plom 
i la fusta interior on estan clavades. Des del mateix moment de la seva 
realització, la fusta ha estat emetent uns gasos que han corroït lentament 
l’escultura per dins fins al punt que l’exterior també se n’ha vist afectat. 

Cal que els restauradors actuïn amb urgència perquè la reacció química 
no avanci fins que sigui irreversible. La restauració, planificada en diverses 
fases per la seva complexitat, està valorada en 46.000 €.

Per aquest motiu els Amics del Museu Nacional engeguem una nova 
campanya de micromecenatge per tal que l’obra, un actiu patrimonial de 
primer ordre, pugui ser restaurada i torni a lluir a les sales del museu.

Com pots fer la teva donació?

- Fent una transferència bancària al número de compte de “la Caixa” ES05 2100 0974 8902      
0007 5498. En aquest cas, heu d’omplir la butlleta següent i ens l’heu d’enviar, juntament         
amb el comprovant del pagament, per correu postal a: 

    Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya
    Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona

o bé per correu electrònic a amics@amicsdelmnac.org

- A través de la pàgina web www.amicsdelmnac.org fins al 30 de juny, 
pagant amb targeta de crèdit/dèbit.

- Al taulell d’entrada del Museu Nacional d’Art de Catalunya, pagant en efectiu 
o amb targeta de crèdit/dèbit.

- Telefonant al 93 622 03 81 en horari de museu.

- Dipositant la donació a l’urna del museu (donacions anònimes).

Vull ser mecenes i salvar el violinista

Si desitgeu fer constar més persones, contacteu-nos al telèfon 93 622 03 81

Amb la seva signatura ens autoritza que les dades que ens facilita i les que siguin obtingudes de la seva relació amb nosaltres siguin incloses en un 
fitxer o fitxers responsabilitat de la Fundació Privada Amics del MNAC, amb les finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i 
gestió relacionades amb la donació, així com per a qualsevol altra finalitat que pugui constar al document. També es podran tractar i/o comunicar les 
dades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual. Podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit 
a la Fundació Privada Amics del MNAC amb domicili al Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona, acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui. 

Imports suggerits:

15 €

Altres imports: €

25 € 50 € 100 € 150 € 300 € 1.000 €

1 Deducció del 75% de donacions iguals o inferiors a 150 € en la quota de l’IRPF. Sobre l’import que superi els primers 150 €, el percentatge 
de deducció serà del 30%.

Desitjo restar anònim

Donació

La donació té dret a fins a un 75% de desgravació fiscal1 en la declaració de 2016. Si desitgeu el 
certificat fiscal, marqueu la casella per poder-vos-el enviar:

Desitjo rebre el certificat fiscal

Certificat fiscal

Segon cognom

*Població

*NIFTelèfon

e-mail

*Camps obligatoris. Aquesta informació és indispensable per 
beneficiar-vos de la desgravació fiscal i perquè puguem fer-
vos arribar el diploma acreditatiu (només per a donacions a 
partir de 15 € ).

*Primer cognom

Marqueu la casella si desitgeu rebre el butlletí digital dels Amics 
del Museu Nacional.

Dades personals

*Nom

*Adreça

*Codi postal

Desitjo que el meu nom i cognoms figurin a la llista de donants o dedicar la meva donació a una 
altra persona (condicions legals al dors).
El donant ha de constar de la següent manera:

Agraïments

Data i signatura


