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El Patronat de la Fundació Joan Miró elegeix Sara Puig com a nova 

Presidenta 

 

Barcelona, 21 de març de 2019 

 

Sara Puig Alsina assumeix el càrrec de presidenta de la Fundació Joan Miró per 

quatre anys. És membre del Patronat des de novembre del 2013 i de la Comissió 

Delegada des de novembre del 2014. Llicenciada en Història de l’Art per la 

Universitat de Barcelona i màster en Art Administration (Museums) per la New York 

University, Puig té una llarga experiència professional vinculada a l’art i als museus. 

Entre d’altres, ha col·laborat amb el  Museum of Modern Art de Nova York (Beca del 

Consorci de Promoció Comercial de la Generalitat, 1994-1995), la Fundació 

MACBA (1996-1998) i la Fundació Francisco Godia, que va dirigir entre 1998 i 

2012. Ha comissariat diverses exposicions i l’any 2012 va cofundar The Feuerle 

Collection, a Berlín. Sara Puig és patrona de la Fundación Amigos del Museo del 

Prado, de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i del KW Institute for 

Contemporary Art, Berlín. També és membre de “el Taller” del MACBA i dels 

consells internacionals de la Hispanic Society of America i del Museum Berggruen 

de Berlín. 

 

En la reunió ordinària celebrada ahir, 20 de març del 2019, també es va aprovar la 

incorporació al Patronat de dos nous membres: Laia Gasch i Andreu Mas-Colell.  

 

Laia Gasch Casals forma part, des de 2013, de l’oficina de l’Alcaldia de 

Londres, on treballa com a assessora de polítiques culturals de la tinent alcalde de 

Cultura i d’Indústries Culturals. Es també directora de Global Partnerships del World 

Cities Culture Forum, la xarxa líder de ciutats i cultura de la qual formen part 39 

ciutats, entre elles Nova York, Moscú, París, Xangai, Seül i Buenos Aires. Ha estat 

directora creativa del South Bank and Bankside Cultural Quarter a la Tate Modern 

de Londres (2006-2009). Nascuda a Barcelona, viu a Londres des de fa més de 

vint-i-cinc anys, on ha desenvolupat la seva carrera com a assessora cultural i 

impulsora de diversos projectes relacionats amb les diferents formes i 

manifestacions artístiques. Gasch ha dissenyat i dirigit grans projectes nacionals i 

internacionals, especialment dedicats als joves, com el programa de creació juvenil 

de la BBC “Blast” (2002-2006). La seva tasca cultural ha estat reconeguda amb 

diversos premis i mencions, entre els quals el prestigiós Arts Foundation Fellowship 

(2000), que li ha permès desenvolupar programes innovadors per a nous públics. 



 

 

 

Gasch, que creu fermament en el poder transformador de l’art, ha impulsat 

programes d’intervenció estratègica, entre ells Street Genius, en el qual els joves es 

van convertir en comissaris i productors a diferents espais de Londres.  

 

Andreu Mas-Colell és fundador de la Barcelona GSE (Graduate School of 

Economics) i professor emèrit d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat 

docent a la Universitat de Califòrnia a Berkeley (1972-1980) i a la Universitat de 

Harvard (1981-1996). Mas-Colell ha estat president de l’Econometric Society dels 

Estats Units (1993); membre del comitè executiu de la International Economic 

Association (1999-2005), que va presidir el 2006; membre del Consell Assessor 

del Servei d’Estudis ”La Caixa”; president del Comitè Científic Assessor de 

Telefónica Investigación y Desarrollo (2005-2008) i membre de la Junta Directiva 

del Cercle d’Economia.  

 

Mas-Colell ha estat distingit, entre d’altres, amb el Premio Rey Juan Carlos I de 

Economía (1988), la Creu de Sant Jordi (2006), el Premio Nacional de 

Investigación Pascual Madoz (2006), i va ser correceptor del Premio BBVA 

Fronteras del Conocimiento en Economia, Finances i Gestió (2009). Té títols 

honoraris de les universitats d’Alacant, Tolosa de Llenguadoc, HEC (París), 

Universidad Nacional del Sur (Argentina) i de la Universitat de Chicago. 

 

Andreu Mas-Colell ha estat Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació de la Generalitat (2000-2003), secretari general del Consell Europeu 

de Recerca (2009- 2010) i Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat 

(2010-2016). 

 

El Patronat de la Fundació Joan Miró actualment té 19 membres, entre els quals hi 

ha representants de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el 

Ministeri de Cultura, així com del món artístic i de la societat civil. Anteriorment ha 

estat presidit per Joaquim Gomis (1972-1975), Joan Teixidor (1975-1981), 

Oriol Bohigas (1981-1988), Eduard Castellet (1989-2009) i Jaume Freixa 

(2009-2019).  

 

https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/estructura-interna/

