
ACTA ASEMBLEA  AGRUPACIÓN AMIGA DO MARCO DO 9 DE NOVEMBRO DE 
2021 
 
No Salón de Actos do MARCO de Vigo, sendo as 19 horas, celébrase Asemblea da 
Agrupación AMIGA DO MARCO, co seguinte  
 
 
ORDE DO DIA: 
 
1º.- RENOVACIÓN COMISIÓN XESTORA  
 
Previamente á celebración da Asemblea, pola Comisión Xestora saínte remitiuse 
carta a todas as persoas asociadas ao obxecto de que, aquelas que estivesen 
interesadas, presentasen a súa candidatura, de forma individual ou colectiva, para 
formar parte da nova Comisión Xestora. 
 
Dáse conta da presentación das seguintes persoas candidatas:  

- Toñi Caseiro 
- Paula Giráldez 
- Emilio Nieto 

Estas tres persoas solicitan ás que integran a Comisión Xestora saínte a súa 
permanencia na mesma, o cal é aceptado pola maioría.  
 
Queda aprobada a nova Comisión Xestora integrada por: 

- Ramón Blanco 
- Toñi Caseiro 
- Paula Giráldez 
- Marga Mariño 
- Emilio Nieto 
- Chis Oliveira 
- María Teresa Pérez 
- Pilar Vázquez 

 
 
2º.- DACIÓN MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE 2018  
 
Entrégase a todas as persoas presentes na Asemblea copia, en papel, da Memoria 
de Actividades realizadas desde o ano 2018, copia remitida tamén vía e-mail 
previamente á celebración da Asemblea. 
 
 
3º.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
Producíronse intervencións de diversas socias da Agrupación, agradecendo o labor 
realizado, manifestando a súa satisfacción ante a continuación das actividades e 
animando á nova Comisión Xestora á organización de viaxes, eventos, etc., na liña 
do realizado ata o de agora e incorporando todo aquilo que se considere de 
interese para o cumprimento dos fins da Agrupación. 
 



Así mesmo, varias das intervencións incidiron especialmente en: 
- Dentro da continuación das actividades tentar recuperar o “CAFÉ  

VOLTAIRE” 
- Realizar unha campaña de captación de persoas mozas. 
- Discrepancias na programación do Museo, priorizouse o arranxo da 

estrutura do edificio para aumentar as posibilidades de facer 
intercambios con outros museos de arte contemporánea e poder 
programar de forma independente a pesar dos recortes orzamentarios.  

- Reunirse coa Dirección do Museo para axuntar esforzos. 


