
 

1 

 

 

Comunicat
 

 

 

La Fundació Joan Miró us convida a gaudir de noves propostes digitals 

des de casa 

 

 

Barcelona, 19 de març de 2020. Per la seguretat i protecció de visitants i 

treballadors, i seguint les indicacions de les autoritats, la Fundació Joan Miró està 

tancada des del 13 de març i fins a nou avís. 

  

La Fundació Joan Miró creu fermament que l’art pot ser rellevant per a les persones 

en tot moment i en totes les circumstàncies. Ara, més que mai, l’art pot ajudar a 

canalitzar emocions i pensaments, procurar benestar, eixamplar horitzons i 

amenitzar aquests dies. És per aquest motiu que durant el tancament del museu i el 

confinament dels ciutadans, la vida pública de la Fundació Joan Miró i la feina de 

tots els seus equips no s’atura, es trasllada al món virtual a través de la iniciativa 

Miró a casa.  

 

Aquest projecte de continguts en línia engloba un conjunt d’accions de comunicació 

digital que té per objectius apropar l’obra i la figura de Miró als seguidors i visitants 

virtuals del museu així com mantenir l’activitat pública de la Fundació Joan Miró 

durant aquest temps. Així mateix, Miró a casa expressa la vocació de la institució per 

esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom, que prioritza el coneixement compartit 

en tot moment i, molt especialment, en una situació com l’actual. 

 

Miró a casa és una iniciativa digital per a tots els públics i en els diferents canals 

virtuals del museu que pretén inspirar amb l’art de Joan Miró, informar sobre els 

projectes del museu i despertar la creativitat a casa a través d’un seguit de jocs i 

activitats, entre d’altres propostes. Des d’avui mateix, s’enriqueixen els continguts 

digitals del museu amb les següents propostes: 

 

Miró en joc Nova sèrie de jocs educatius per a famílies i per a tots els públics que 

permeten conèixer diferents aspectes sobre Joan Miró: la seva vida, la seva obra i 

els seus processos de treball. Disponibles a l’apartat per a famílies del web de la 

Fundació.  

 

Llegir Miró Personalitats, personal del museu i persones anònimes llegeixen Miró 

en una marató de lectura a la Biblioteca Jacques Dupin, Centre de Documentació de 

la Fundació Joan Miró. Diferents veus donen veu a Miró a través de la lectura de 

cartes i poemes escrits per l’artista així com textos de la seva biblioteca personal, 

https://www.fmirobcn.org/media/upload/arxius/activitats/families/la_sopa_misteriosa_CAT.pdf
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/families/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXc3Za59pMD_8m-iTJS1TEJWH0GP_zEPS&utm_source=Fundacio+Joan+Miro+-+Newsletter&utm_campaign=2f04a98172-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_11_26&utm_medium=email&utm_term=0_7ff76f92f8-2f04a98172-&mc_cid=2f04a98172&mc_eid=%5BUNIQID%5D
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conservada al museu. L’acció va tenir lloc el juny de 2016 amb motiu del 40 

aniversari de la Fundació. Al canal Youtube de la Fundació. 

 

Play Miró Recorregut en vídeo per la vida i l’obra de Joan Miró, pensat per a 

famílies i per a tots els públics. Per a descobrir, des de casa, algunes de les seves 

obres i etapes artístiques i vitals, al canal Youtube de la Fundació.  

 

La història d’una gràfica L’evolució del disseny gràfic en els últims 40 anys a 

través de les campanyes de la Fundació Joan Miró. Tots els cartells en línia, al canal 

Pinterest de la Fundació. 

 

En aquest període necessari de confinament i disciplina social, volem sentir-nos i 

sentir-vos propers. Allà on estigueu, us volem portar art i benestar. Ens encantarà 

saber com esteu i dialogar amb vosaltres a través dels nostres canals. La Fundació 

Joan Miró té moltes ganes de donar-vos la benvinguda de nou a les seves sales ben 

aviat. Mentrestant, cuidem-nos els uns als altres. 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXc3Za59pMD82fHFymJtUxEM2gwv4OqT1&utm_source=Fundacio+Joan+Miro+-+Newsletter&utm_campaign=2f04a98172-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_11_26&utm_medium=email&utm_term=0_7ff76f92f8-2f04a98172-&mc_cid=2f04a98172&mc_eid=%5BUNIQID%5D
https://www.pinterest.es/fundaciomiro/cartells-carteles-posters/

