
 

Promoció internacional de la cultura   

 

Abertis, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i la 
Fundació Joan Miró col·laboren per a realitzar una exposició itinerant 
de Joan Miró a diverses Ambaixades i Consolats d'Espanya a 
l'exterior 
 

 

Gràcies a aquest acord, un conjunt d'obres format per 3 pintures i 2 escultures originals 
de l'artista recorrerà diverses Ambaixades i Consolats d'Espanya en l'exterior. 

 
 
Madrid, 20 de desembre de 2018  
 
Abertis, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i la Fundació Joan Miró han 
signat aquest matí un conveni de col·laboració per a promocionar la cultura i els artistes 
espanyols en el món, a través de les Ambaixades i Consolats d'Espanya a l'estranger. 
Gràcies a aquest acord, les tres institucions organitzaran una exposició itinerant amb obres de 
l'artista català Joan Miró procedents de la Fundació Joan Miró. El conjunt d'obres estarà 
format per 3 pintures (Personnage, oiseau I; Personnage, oiseau II; i Personnage, oiseau III) i 2 
escultures (Femme, oiseau i Femme), totes elles originals, a més d'una còpia fotogràfica 
moderna de Joaquim Gomis, fotògraf i amic de l'artista surrealista del segle XX.   
 
Sota el títol “Univers Miró”, aquesta exposició itinerant recorrerà inicialment les ambaixades 
d'Espanya a Roma, Berlín, Dublín, Brussel·les i París entre el 15 de març de 2019 i el 15 de 
gener de 2020. L'objectiu és poder portar aquesta mostra també a Representacions 
diplomàtiques i consulars d'Espanya en altres països, especialment a aquells en els quals el 
Grup Abertis té presència. El conveni també inclou la realització d'activitats de caràcter 
educatiu entre comunitats d'escolars locals, relacionades amb aquesta exhibició. 
 
A l'acte de la signatura del conveni, formalitzat avui a la seu del Ministeri d'Afers exteriors i de 
Cooperació, han assistit el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep 
Borrell; el conseller delegat d'Abertis, José Aljaro; Jaume Freixa, president de la Fundació 
Joan Miró, Sergi Loughney, director de Reputació Corporativa i Comunicació d'Abertis i 
director de la Fundació Abertis; i Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró. 
 
 
 
 
 



  

 

 

Sobre Abertis 
 
Abertis és el grup líder mundial en la gestió d'autopistes de peatge. Com a part del seu pla 
estratègic de responsabilitat social corporativa, la companyia té un fort compromís amb la 
promoció de la cultura. L'impuls a l'exposició “Univers Miró” se suma a altres importants mostres 
patrocinades pel Grup, com la gran retrospectiva de Miró “La couleur de mes rêves”, que es pot 
visitar al Grand Palais de París fins al 4 de febrer de 2019 i compta amb el suport de Sanef, 
filial d'Abertis.  
 
Així mateix, en els últims anys, el Grup ha patrocinat exposicions de Miró i d’altres grans artistes 
espanyols com Picasso, Dalí o Velázquez, amb un gran èxit de visitants, a ciutats com París, 
Madrid, Roma, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro o Santiago de Xile. 
 
 
Sobre la Fundació Miró 
 
La Fundació Joan Miró va ser creada pel mateix artista i va obrir les seves portes al públic en 
1975. Posseeix una col·lecció única de les obres de Joan Miró, la seva biblioteca personal i un 
arxiu amb la totalitat dels seus dibuixos preparatoris, la qual cosa converteix la Fundació en un 
centre de referència en la recerca, divulgació i promoció de la producció i del llegat de l'artista.  
 
Des de la seva inauguració com a primer museu a Barcelona dedicat a l'art modern i 
contemporani, la Fundació Joan Miró també ha acollit nombroses exposicions temporals. També 
ha impulsat l'Espai 13, una de les primeres sales dedicades a artistes i comissaris emergents, i 
un espai educatiu actiu centrat en la promoció de la creativitat i una millor comprensió de les 
pràctiques artístiques modernes i contemporànies. 
 

 

 

Premsa Fundació Joan Miró  

Tel.  93 443 90 70 

press@fmirobcn.org 

 

Comunicació Abertis  

Tel.  93 230 51 85 

abertis.comunicacion@abertis.com 
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