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Nota de premsa 

 

 

 

La Fundació Joan Miró participa al festival Barcelona Dibuixa 2019 amb 

una proposta de Julia Pelletier 

 

Diumenge 20 d’octubre, l’artista conduirà el taller Lluna, sol i una 

estrella al Pati Nord de la Fundació, una exploració del llenguatge 

mironià mitjançant la tècnica de la monotípia. 

 

Al llarg de tot el matí, a més, el Pati de l’Olivera s’envoltarà de 

parets blanques com les dels tallers de Joan Miró a Mont-roig i 

Mallorca perquè els participants facin les seves creacions en 

grafit.  

 

Aquestes activitats gratuïtes i per a tots els públics obren la 

temporada de propostes per a famílies 2019-2020 a la Fundació 

Joan Miró. 

 

Barcelona, 16 d’octubre de 2019.- En moltes obres de Miró trobem formes 

que fan referència a cossos celestes. També hi ha cercles i línies. L’artista Julia 

Pelletier parteix de fragments d’obres de Miró fotocopiats a escales diferents per 

explorar formes o signes personals mitjançant la tècnica de la monotípia. La 

proposta es titula Lluna, sol i una estrella i ocuparà el Pati Nord de la Fundació 

Joan Miró el proper diumenge, 20 d’octubre, entre les 11 i les 19 h. Amb aquest 

taller, la Fundació es torna a sumar a la gran festa del dibuix de la ciutat, Barcelona 

Dibuixa 2019, abans coneguda com a Big Draw. 

 

Julia Pelletier és dibuixant, dissenyadora tèxtil, serigrafista i docent. Per mitjà de 

motius, textures i colors transforma les seves teles i papers elaborant petites obres, 

espais vius en moviment que emboliquen el cos i l’espai. Dibuixa, estampa papers i 

teixits, crea llibres d’artista i fa intervencions artístiques en el marc dels tallers que 

dissenya per a museus, llibreries i entitats culturals a tota Europa. 



 
 

També diumenge 20 d’octubre, entre les 11 i les 13.30 h, el Pati de l’Olivera de la 

Fundació acollirà Grafit a la paret. Els tallers de Miró, una activitat de dibuix 

que s’inspira en les parets dels tallers de Joan Miró a Mont-roig i Mallorca. Sobre la 

paret blanca l’artista dibuixava en grafit anotacions, esbossos, formes. Els 

participants podran omplir les parets amb les seves creacions en la que serà la 

primera proposta de la nova temporada de programació per a famílies 2019-2020 

a la Fundació Joan Miró. 

 

Al llarg d’aquest curs, l’oferta de visites familiars i tallers suma noves propostes: 

les famílies amb infants entre 1 i 4 anys podran gaudir d’una nova visita a la 

col·lecció titulada L’estel matinal, i les que tinguin nens i nenes de 6 a 12 anys, d’un 

nou taller d’arquitectura i arts plàstiques sota el títol Toca, guixa, crea! A més, la 

Fundació Joan Miró obre un nou espai per a famílies al primer pis. En acabar el 

recorregut per la col·lecció, els visitants amb nens i nenes podran gaudir d’un espai 

propi per al qual joguines Kapla ha aportat 3.000 blocs de construcció i jocs de 

fusta. Una zona de descans, reflexió i participació per a totes les famílies i per a 

totes les edats on es podrà explorar i crear. Una iniciativa per millorar l’experiència 

de la visita en família a la Fundació que se suma a propostes ja existents com Joan 

Miró. Una experiència en família, un material didàctic amb el qual les famílies 

poden visitar la Col·lecció Joan Miró, descobrir les creacions de l’artista i fer els 

seus dibuixos; o als espais participatius que, en acabar el recorregut per les 

exposicions temporals, permeten fer activitats de forma lliure per aprofundir en la 

visita. 

 

 

Programació d’activitats per a famílies 2019-2020 

 

La Fundació Joan Miró desplega un programa d’activitats vinculat a la Col·lecció i 

als projectes expositius per proporcionar una experiència rellevant i una relació viva 

amb l’art. La programació inclou propostes estables i puntuals per a la comunitat 

educativa, per a les famílies, per al públic de proximitat i per al públic general. Es 

tracta d’iniciatives impulsades bé des de la Fundació, bé en col·laboració amb altres 

institucions o esdeveniments, com Barcelona Obertura a la primavera, el Grec 

Festival de Barcelona a l’estiu, la festa Barcelona Dibuixa a la tardor, o el cicle Per 

amor a les arts, de la Filmoteca de Catalunya, entre altres. Les propostes s’adrecen 

a una gran diversitat de públics mitjançant múltiples metodologies, amb l’objectiu 

d’apel·lar a un espectre social ampli en tot el que ofereix la Fundació. 

 

Aquestes propostes s’articulen en tres eixos: experiències al voltant de la Col·lecció 

Joan Miró que fomenten la creativitat més enllà de la contemplació; activitats 

interdisciplinàries que permeten una lectura oberta de les exposicions temporals i 

del cicle de l’Espai 13 i, finalment, altres exploracions relacionades amb l’entorn de 



 
 

la Fundació. En els darrers deu anys, més de 285.000 persones han gaudit de les 

propostes del departament de programes públics i educatius de la Fundació. 

 

Les activitats familiars, amb una llarga tradició a la Fundació, comprenen visites, 

tallers o rutes, i també jornades obertes i festivals en els quals conviuen diversos 

llenguatges artístics: dansa, il·lustració, música, circ, escultura, performance, 

narració... En els darrers deu anys, més de 32.000 persones han participat en les 

propostes per a famílies de la Fundació.  

 

Al llarg de l’any, la comunitat familiar de la Fundació Joan Miró s’afegeix a les 

habituals portes obertes de la festivitat de Santa Eulàlia, el febrer; la Jornada 

d’Arquitectura, el maig; l’inici del curs 2019-2020 i la festa Barcelona Dibuixa, a 

l’octubre, se sumaran altres cites a l’entorn de la programació d’exposicions i 

activitats. A més, des de 2018, la Fundació ofereix recursos per a famílies que 

visiten de forma autònoma la col·lecció, com Joan Miró. Una experiència en 

família, un material didàctic amb el qual les famílies amb nens i nenes poden visitar 

la col·lecció, descobrir les creacions de Joan Miró i fer els seus propis dibuixos als 

espais familiars i participatius. 

 

VISITES FAMILIARS 

 

P. A. (prova d’artista) 

Sales de la Col·lecció Joan Miró 

Edats recomanades: de 6 a 10 anys, acompanyats 

 

P. A. (prova d’artista) és una descoberta dels processos de treball de Joan Miró.  

Durant la visita a les sales d’exposició experimentarem amb diverses tècniques: 

dibuix, collage, taques de tinta, jocs amb objectes. Totes aquestes accions quedaran 

recollides en un quadern de treball, tal com feia Joan Miró, i desprès seran el punt 

de partida de les nostres creacions. 

Dates: Diumenges 3 de novembre i 1 de desembre de 2019; 5 de gener, 2 de 

febrer, 5 d’abril, 3 de maig i 7 de juny de 2020 a les 10.30 h en castellà i a les 12 

h en català.  

Nadal i Setmana Santa: dimarts 31 de desembre de 2019 en castellà, dijous 2 de 

gener de 2020 en anglès, divendres 3 de gener de 2020 en català, a les 11 h. 

Dimarts 7, dimecres 8 i divendres 10 d’abril de 2020 en francès, i 9 d’abril en 

anglès, a les 11 h.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Amb els cinc sentits 

Sales de la Col·lecció Joan Miró 

Edats recomanades: de 3 a 5 anys, acompanyats 

 

Punts, línies i taques. Escoltar un color, olorar una forma, tocar a ulls clucs, dibuixar 

amb el cos. En aquesta visita a les sales d’exposició descobrirem les obres de Joan 

Miró a través de diferents sentits. Abans de marxar farem una postal on dibuixarem 

tota l’experiència i l’enviarem als nostres amics. 

Dates: Diumenges 17 de novembre i 15 de desembre de 2019, i diumenges 19 de 

gener, 16 de febrer, 15 de març, 19 d’abril i 21 de juny de 2020, a les 10’30h 

en castellà i a les 12h en català. 

 

 

* NOVA VISITA per a famílies amb infants d’1 a 4 anys  

L’estel matinal 

Sales de la Col·lecció Joan Miró 

Edats recomanades: d’1 a 4 anys, acompanyats 

 

Visita dinamitzada per algunes obres de la col·lecció. Davant les obres de Joan Miró 

desplegarem un seguit de recursos d’experimentació que ens permetran entrar en 

l’univers de l’artista des de la quotidianitat dels infants. 

Elements naturals, teatre d’ombres, sorreres per fer relleus i materials tèxtils ens 

aproximaran als temes principals de Joan Miró des d’un aprenentatge basant en la 

curiositat i el joc. 

Dates: Diumenge 1 de març i 17 de maig de 2020, a les 11h. 

 

TALLERS D’ARQUITECTURA 

 

La ciutat imaginada 

Arquitectura i entorn de la Fundació des de les Terrasses i l’Espai Taller 

Edats recomanades: a partir de 5 anys, acompanyats 

 

Planifiquem, dissenyem i construïm una ciutat entre tots. Quins serveis ens calen? 

Com els situem? Com ens relacionarem en aquesta ciutat? Pensem en nosaltres i en 

el medi ambient. 

Des dels patis o les terrasses de la Fundació observarem com és la ciutat de 

Barcelona, la trama urbana, si hi ha zones verdes, l’alçada dels edificis, el soroll... 

Després, a l’Espai Taller, imaginarem com serà la ciutat ideal que construirem 

plegats.  

Dates: Diumenges 27 d’octubre de 2019 (27 d’octubre dins actes de l’Open 

House), 22 de març i 24 de maig de 2020, a les 11h. 

 



 
 

  

* NOU TALLER Toca, guixa, crea! 

Arquitectura i entorn de la Fundació a través de les sales de la col·lecció, l’Espai 

Taller i els Jardins de Laribal 

Edats recomanades: de 6 a 12 anys, acompanyats 

 

Toca, guixa, crea! és un taller on es proposa explorar l’arquitectura de l’edifici i les 

seves formes i textures des d’un vessant artístic. Els participants faran un recorregut 

sensorial per explorar i recollir la diversitat de textures que conformen l’edifici i el 

seu entorn. Aquesta col·lecció de textures s’acabarà transformant, mitjançant la 

tècnica del pop-up, en un llibre molt particular que cada infant s’emportarà a casa 

com a mostra de la seva experiència sensorial a través de l’arquitectura de Sert. 

Dates: Diumenges 26 de gener, 26 d’abril i 28 de juny de 2020, a les 11 h. 

 

TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES 

Esquitxades 

Sales de la Col·lecció Joan Miró i Espai Taller 

Edats recomanades: de 2 a 5 anys, acompanyats 

 

Miró va pintar quadres molt grans i també va fer murals com els que de vegades 

veiem al carrer. Estenem un paper molt gran a terra. Heu pintat mai amb una pilota 

de ping-pong? I amb una corda? I amb els ulls tapats? Després d’observar algunes 

obres de gran format de Joan Miró arribarem a l’Espai Taller per experimentar amb 

la pintura. Haurem d’estar atents a les instruccions que ens donaran per activar el 

nostre enginy i la nostra creativitat, i aconseguir fer regalims, esquitxades, taques i 

línies amb uns estris molt especials.  

Dates: Diumenge 8 de març, dimecres 8 i diumenges 12 d’abril i 10 de maig de 

2020, a les 11 h. 

 

 

Mira què he trobat! 

A partir de la Col·lecció Joan Miró al Jardí dels Xiprers i les terrasses 

Edats recomanades, d’1 a 4 anys, acompanyats 

 

Miró recollia i classificava objectes i elements naturals que trobava per atzar. El joc 

de descobrir les petites coses que ens envolten, l'experiència de combinar-les i 

tornar-les a la vida és el que proposem en aquest taller. Entrarem al Jardí dels 

Xiprers, un lloc ple de tresors naturals que, com a bons exploradors, descobrirem i 

recollirem, per després convertir-los, amb la nostra experiència i creativitat, en 

objectes artístics.  

Dates: Dimarts 7 i dijous 9 d’abril, diumenge 14 de juny 2020, a les 11 h. 

 



 
 

TALLERS D’ACCESSIBILITAT 

Mans i colors 

Una proposta a les sales de la Col·lecció Joan Miró i l’Espai Taller 

Edats recomanades, de 6 mesos a 2 anys, acompanyats 

 

La lluna, el sol, les estrelles i els colors. Un signe, un moviment de mans, per a 

cadascun. Sense paraules, sense sons. Al taller pintarem i a les sales signarem, en 

silenci, davant les obres de Joan Miró.    

Els espais artístics són espais d’interacció. L’expressió pren una nova mirada si 

s’experimenten des del silenci. A més, l’ús de la llengua de signes permet captar la 

perspectiva dels més petits, abans que comencin a parlar.  

Dates: Diumenges 10 de novembre i 22 de desembre de 2019, 29 de març i 31 

de maig de 2020, a les 11 h.  

 

Migdies d’art 

 

Aquest curs 2019-2020 continuarà la col·laboració amb l’AMPA de l’Escola de 

Bosc de Montjuïc iniciada el cicle de l’Espai 13 La possibilitat d’una illa. En el temps 

d’educació no formal de l’escola, de 15 a 16.30 h, gestionat per les famílies, es va 

crear una comissió cultural perquè l’alumnat i les famílies, un cop per setmana, 

durant tres mesos, juntament amb el departament d’Educació de la Fundació, 

tinguéssim un espai de diàleg i trobada amb l’art més emergent de la ciutat. 

 

Les trobades van ser molt profitoses i vam acordar continuar treballant conjuntament 

en projectes de cocreació. Per a l’exposició Lee Miller i el surrealisme a la Gran 

Bretanya vam dissenyar conjuntament l’espai participatiu i aquest any, a partir de 

l’exposició Lina Bo Bardi dibuixa, el projecte ha crescut i es comença a consolidar. 

Durant tres mesos hem treballat plegats per conèixer la persona i l’obra de Lina Bo 

Bardi, com eren els espais comunitaris i de relació que dissenyava, i hem projectat 

un d’aquests espais al Jardí dels Xiprers de la Fundació que vam obrir a tota la 

ciutadania el 18 de maig, Dia Internacional dels Museus. 

 

Consulteu la programació per a famílies a https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/families/  

Imatges de la programació per a famílies 2019-2020 a fotos-families-2019-2020 

Consulteu tota l’oferta per a centres educatius a https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/ 

   

Consulteu l’oferta de recursos a https://www.fmirobcn.org/ca/accessibilitat/ i la programació detallada d’activitats 

accessibles a https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/accessibilitat/  

 

 

 

https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/families/
https://drive.google.com/drive/folders/1Fk2-f2VUu7_moJguR8b1Ck1SdT847sF6?usp=sharing_eil&ts=5d1dec43
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/
https://www.fmirobcn.org/ca/accessibilitat/
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/accessibilitat/


 
 

 

 

 

 

 

 

 


