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nnuNró DE L'Assocrncró DE MUSEUS unnÍTrMS DE LA
nnnnrrnnnÀNr¿.

Palermo (Sicilia), setembre 2003

El Xè Fòrum de Patrimoni Marítim a la Mediterrània s'ha celebrat a la ciutat de Palerm,

a I'illa de Sicília.

L'entitat otganitzadora va ser I'Arsenale Borbónico de Palermo

L'última reunió de la Comissió Executiva de I'Associació es va celebrar a Gibraltar I'any

1999.

Durant el VIII Fòrum, celebrat al Museu Marítim de Barcelona, ja no es va poder reunir
la Comissió Executiva. Hi va haver una reunió dels museus membres de I'AMMM. En
aquesta reunió es posava ja de manifest els nombrosos problemes que tenia I'Associació
per tirar endavant.

L'any 2002 esva fer coincidir el fòrum de I'AMMM amb el congrés trianual de I'ICMM.
Encara que el primer dia de congrés van ser diversos els membres de I'AMMM que hi
van sortir, només tres membres de la Comissió eren presents.

Durant el Xè Fòrum a Pale es va convocar una reunió entre tots els membres de

I'AMMM presents per tal de prendre una decisió.

A més dels membres de I'AMMM (Antonio Espinosa, Flavio Bonin, Roger Marcet,

Anika Kisic i Elvira Mata, Pietro Maniscalco i Umberto Brucato), van participar també

a la reunió Samuel Villevieille (Conseil Géneral des Pirinées Orientales), Gilberto
Zinzani (Marco Polo System g.e.i.e.), Chokrum (assessor Ministeri de cultura
d'Algèria).

En primer lloc es va decidir de forma unànime pels participants que les decisions que es

prenguessin serien vinculants.

Els membres de I'AMMM assistents a la reunió es constituïen com Assemblea i prenien

la decisió d'anul'lar I'anterior Comissió Executiva.

Es va analitzæ la situació i es va prendre la decisió de continuar treballant per tirar
endavant I'AMMM.

Es va constituir una nova junta,tali com preveuen els Estatuts de I'Associació.

Nova Junta
Vocals:

Tresorer:
Secretari:
President:

Sr. Pietro Maniscalco
Sra. Anika Kisic
Sr. Antonio Espinosa
Sr. Flavio Bonin
Sra. Elvira Mata




