
 
 

 

Quines son les teves causes?  

Taller de creació de cartells en el marc de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta 

Diumenge, 18 d’octubre de 2020, de 12 a 13.30 h, Pati Nord 

 

Dibuixa i crea el teu propi herbari 

Taller en el marc del festival Barcelona Dibuixa 

Diumenge, 25 d’octubre de 2020, d’11 a 19 h, Espai Taller  

 

 

Nota de premsa 
 

 

La Fundació Joan Miró participa en la Biennal de Pensament i en el 

festival Barcelona Dibuixa amb dos tallers gratuïts per a tots els públics.  

 

 La Fundació se suma a les reflexions al voltant del futur de la 

 democràcia, la tecnologia i la ciutat amb Quines són les teves 

 causes?, un taller que convida a expressar les causes pròpies com 

 Joan Miró va expressar les seves reivindicacions, a través de 

 cartells. 

 

 Un taller concebut i conduït per la il·lustradora i dissenyadora 

 gràfica Inés  Calveiro convidarà els participants en la jornada 

 Barcelona Dibuixa a la Fundació a crear un herbari personal 

 combinant elements naturals i dibuixos propis.  

  

Barcelona, 14 d’octubre de 2020. La Fundació Joan Miró col·labora amb dos 

dels grans esdeveniments culturals a la ciutat durant el mes d’octubre: la Biennal de 

Pensament Ciutat Oberta i la gran festa del dibuix Barcelona Dibuixa. El programa 

de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta, igual que en l’anterior edició, acull 40 

activitats paral·leles proposades per les 42 entitats i projectes que formen part de 

+Biennal, en què s’emmarca el taller Quines són les teves causes? a la Fundació 

Joan Miró. 

 

Fidel a la seva reivindicació de la responsabilitat cívica de l’artista, Joan Miró va 

implicar-se en diverses causes polítiques pintant nombrosos cartells. Utilitzava el seu 

traç valent i compromès en la defensa de la democràcia, els drets humans o la 

cultura i la llengua catalanes, entre d’altres. 

 

La defensa d’aquestes causes segueix en peu avui en dia, i se n’hi sumen d’altres que 

marquen el nostre present, com la desigualtat social o l’emergència climàtica. Al Pati 

Nord de la Fundació Joan Miró, els participants en el taller Quines són les teves 

causes? podran descobrir el Miró més reivindicatiu i crear el seu propi cartell per fer 

sentir la causa per la qual es mobilitzarien. 

https://www.biennalciutatoberta.barcelona/ca
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/adults-i-altres-grups/0/149/quines-son-les-teves-causes
https://www.pinterest.es/fundaciomiro/el-comprom%C3%ADs-de-mir%C3%B3-cartells/


 
 

 

Gràcies a les explicacions en vídeo, també es podrà participar virtualment en el taller 

fent un dibuix, un collage, una fotografia o un disseny digital que mostri el 

compromís amb una causa concreta i publicant-lo a Instagram amb la menció 

@fundaciomiro i l’etiqueta #lamevacausa. Totes les reivindicacions es penjaran al 

tauler de Pinterest de la Fundació. 

 
 

 

Joan Miró preparant un cartell, 1972 © Clovis Prévost  
 

 

Una setmana més tard, la Fundació Joan Miró se sumarà a la desena edició del 

festival Barcelona Dibuixa. Un any més, Barcelona Cultura i el Museu Picasso 

organitzen la gran festa del dibuix a la ciutat, que presenta quaranta tallers gratuïts 

presencials i virtuals, liderats per artistes consolidats i artistes emergents. El portal 

web de Barcelona Dibuixa serà el punt de trobada dels participants i els artistes, es 

convertirà en un espai d’aprenentatge i, alhora, en una gran exposició de les obres 

que es creïn durant el festival. 

 

La natura sempre va estar en l’origen de la creació de Miró i va ser un element clau 

en la concepció de la Fundació Joan Miró. La il·lustradora i dissenyadora gràfica 

Inés Calveiro ha concebut el taller Dibuixa i crea el teu propi herbari per aprendre a 

observar la bellesa de la natura i crear una col·lecció de plantes barrejant fulles dels 

arbres, pintura, dibuix i collage de papers. Després d’organitzar les espècies 

dibuixades en grups, es realitzaran anotacions de data i lloc, i es construirà així un 

herbari que es podrà anar ampliant amb el temps. No fa falta tenir coneixements 

previs de dibuix, sinó ganes d’experimentar.  

https://www.instagram.com/fundaciomiro/
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/adults-i-altres-grups/0/151/dibuixa-i-crea-el-teu-propi-herbari


 
 

 

Per començar a observar la natura i recol·lectar plantes, es convida els participants 

a arribar a la Fundació Joan Miró a peu, per alguns dels camins de Montjuïc que hi 

porten. 

 

L’activitat Dibuixa i crea el teu propi herbari també es podrà fer des de casa, gràcies 

al vídeo i les instruccions detallades que ha preparat l’artista Inés Calveiro. Una 

invitació a observar la vegetació que ens envolta i a compartir els resultats a 

barcelona.cat/barcelonadibuixa. 

El pati Nord de la Fundació, des del camí del Teatre Grec. © Fundació Joan Miró. Foto: Pep Herrero 

https://www.fmirobcn.org/ca/visita/camins-a-la-fundacio-joan-miro/
https://www.fmirobcn.org/ca/visita/camins-a-la-fundacio-joan-miro/
http://www.barcelona.cat/barcelonadibuixa

