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Familimiró 2016-2017 
09/10/2016 – 17/06/2017 
 
Jornada de presentació de la temporada Familimiró 2016-2017 
9 d’octubre de 2016, d’11 h a 13.30 h 
 

 
Nota de premsa 

 
 
La Fundació Joan Miró presenta la temporada Familimiró 2016-2017 
amb un matí d’activitats gratuïtes per a les famílies a l’entorn de la 
nova presentació de la col·lecció. 

 
El Culturista i Nicapnipeus oferiran el taller Constel·la’t!, a partir 
de l’interès de Miró per les constel·lacions. Al seu torn, Plom 
Gallery i Clàudia Valsells dirigiran l’activitat Taped Boxes, la 
creació d’una instal·lació de volum i color al pati Nord de la 
Fundació. En aquest mateix espai, les famílies podran participar 
en el taller Vinils invasors dissenyant un gran mural col·laboratiu 
conduït per Chispum.  
 
Amb aquesta jornada arrenca el programa per a famílies de la 
Fundació Joan Miró per a la temporada 2016-2017, que 
enguany presenta noves propostes i formats: un dissabte a la 
tarda al mes s’oferirà una activitat única, que s’alternarà amb 
visites guiades familiars, mentre que els diumenges al matí hi 
haurà una programació regular mensual de tallers i espectacles.  

 
Barcelona, 29 de setembre de 2016. La primavera passada, com a 
culminació del 40 aniversari, la Fundació Joan Miró va actualitzar la seva 
exposició permanent per oferir una aproximació renovada a l’obra de l’artista. La 
nova presentació de la col·lecció es desplega en vuit àmbits que recullen els 
aspectes que van marcar la recerca creativa de Miró al llarg de la seva trajectòria: 
el lligam amb la terra; el desig d’explorar els camins que hi ha més enllà de la 
pintura; l’impacte de la violència de les guerres i la necessitat d’evadir-se’n 
dirigint la seva mirada cap als estels; l’experimentació constant, com també el seu 
interès per la cultura popular, l’artesania i l’art com a extensió de la vida 
quotidiana, entre d’altres. 
 
El programa Familimiró d’enguany parteix d’aquests eixos i proposa un programa 
d’activitats per tal que les famílies coneguin la nova col·lecció i tota la 
programació d’exposicions i activitats de la Fundació Joan Miró per a la 
temporada 2016-2017.  
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Tot plegat arrenca el proper diumenge 9 d’octubre a les 11 h amb la jornada 
de presentació de la temporada familiar, que inclourà un taller de constel·lacions i 
dues activitats de creació col·laborativa. Aquestes propostes es desenvoluparan 
després d’una visita comentada a tres obres de Joan Miró de la nova presentació 
de la col·lecció de la Fundació, que posen en relleu l’interès de l’artista per les 
estrelles i per l’escultura a partir d’objectes. En el taller Constel·la’t!, a través de 
la relació lliure entre diversos punts foradats en una cartolina, els participants 
podran crear la història de la seva pròpia constel·lació que, sota la direcció d’El 
Culturista i Nicapnipeus, podrà formar part d’un univers a l’Espai Taller, convertit 
en una cambra fosca per a l’ocasió.  
 
Al pati Nord, Plom Gallery i Clàudia Valsells, prenent com a punt de partida 
l’escultura amb objectes de Joan Miró, dirigiran el taller Taped Boxes, en què 
convidaran els assistents a fer la seva pròpia obra amb caixes de cartró i cintes 
tèxtils adhesives, que finalment agruparan per crear entre tots una instal·lació de 
volum i color. De la seva banda, el color centrarà Vinils invasors, la proposta de 
Chispum per dissenyar i compondre un gran mural col·laboratiu amb trossos de 
vinils de colors 
 

 
Des dels seus inicis, les activitats per a famílies de la Fundació Joan Miró són un 
referent a la ciutat de Barcelona. L’any 2013, la Fundació va llançar el carnet 
gratuït Familimiró, que actualment permet a 4.683 famílies gaudir d’entrades per 
als espectacles i els tallers a preus especials, a més de rebre informació periòdica 
sobre la programació familiar. Els titulars del carnet Familimiró també es poden 
beneficiar d’un 5% de descompte en tots els articles de la botiga i la llibreria de 
la Fundació. La temporada 2015-2016, més de 6.400 persones van assistir a 
l’oferta d’espectacles i 2.000 van participar en la resta d’activitats familiars. 
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El programa per a famílies de la Fundació Joan Miró presenta noves propostes i 
formats per a la temporada 2016-2017: un dissabte a la tarda al mes s’oferirà 
una activitat única, que s’alternarà amb visites guiades familiars, mentre que els 
diumenges al matí hi haurà una programació regular mensual de tallers i 
espectacles, l’última sessió dels quals s’oferirà en llengua de signes.  
 
OCTUBRE 2016 
 
Presentació Familimiró 2016-2017  
Un matí per gaudir de visites comentades a la Col·lecció i de propostes 
d’activitats familiars. El Culturista i Nicapnipeus oferiran el taller Constel·la’t! 
Taped Boxes, Plom Gallery i Clàudia Valsells dirigiran la creació d’una instal·lació 
de volum i color. De la seva banda, Chispum, amb l’activitat Vinils invasors, 
proposarà aplicar una composició sobre un gran mural col·laboratiu.  
Diumenge 9 d’octubre de 2016, d’11 a 13.30 h  
 
Caçadors de llums i ombres. Ruta – taller en família 
Una passejada per Montjuïc per recollir tot tipus de mostres i convertir-les en una 
peça única a l’Espai Taller de la Fundació. 
Activitat concebuda i conduïda per alehop! Exploradores URBANOS 
Dissabte 15 d’octubre de 2016, a les 10.30 h  
 
NOVEMBRE 2016 
 
Titelles! Taller d’arts plàstiques 
Combinant quadrats, rectangles, cercles i triangles podem inventar tot tipus de 
personatges, que cobraran vida en convertir-se en titelles articulats. 
Activitat concebuda i conduïda per Pin Tam Pon 
Dissabte 19 de novembre de 2016, a les 17 h   
 
Xim. Teatre de titelles a càrrec del Centre de Titelles de Lleida 
Xim és un petit ximpanzé, simpàtic i un pèl trapella, que s’ha perdut. Per això, 
acompanyat per la titellaire, viatja pertot arreu dins la seva caseta-carretó, amb 
l’esperança de retrobar la seva família. 
Diumenges 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2016, a les 12 h 
 
DESEMBRE 2016 
 
Carrer del Mar. Taller de collage  
A partir del llibre Carrer del Mar farem un taller en què els participants 
esdevindran els creadors de la seva història marinera i, com per art de màgia, la 
convertirem en llibre amb la tècnica pictòrica del collage. 
Activitat concebuda i conduïda per Piscina, un petit oceà i Mar Borrajo 
Dissabte 3 de desembre de 2016, a les 17 h   
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Escac creuat. Jornada familiar al voltant de l’exposició Fi de partida  
Amb dues propostes per a famílies: Fora de joc, accions per explorar més enllà, 
dins i fora del joc, a càrrec de l’Associació Cultural nyamnyam i Vanessa Tedejo i 
In-betweens, una instal·lació participativa de Luzie Milena Weigelt. 
Dissabte 17 de desembre de 2016, de 17 a 19 h   
 
Carrer del Mar. Teatre d’objectes amb Genovesa, Narratives Teatrals 
El carrer del Mar és un lloc on es poden descobrir mil històries marineres tot 
passejant. 
El gust dels objectes. Taller de gominoles artesanes, concebut i conduït per 
Gumianoles 
Diumenges 4 i 11 de desembre de 2016, de 10.30 a 11.45 h (abans de 
l’espectacle Carrer del Mar): elaboració de les gominoles; a les 12 h, espectacle 
Carrer del Mar, i a les 13 h (després de l’espectacle): recollida de les gominoles. 
  
GENER 2017 
 
Taller de dansa en família. Silvia Sant Funk – Krishoo Monthieux 
Dissabte 21 de gener de 2017, a les 17 h  
 
Salta baixet. Silvia Sant Funk – Krishoo Monthieux 
Espectacle de dansa. Un viatge allà on ens porti la imaginació. 
Diumenges 8, 15, 22 i 29 de gener de 2017, a les 12 h 
  
FEBRER 2017 
 
Santa Eulàlia: Portes obertes a la Fundació  
Activitats gratuïtes vinculades amb el circ: espectacle Superbleda amb la 
companyia La Bleda, espectacle Open Door a càrrec de la companyia Pere 
Hosta i taller de clown. 
Diumenge 12 de febrer de 2017, d’11 a 13.30 h 
 
Superbleda. Espectacle de clown amb la companyia La Bleda  
Tots tenim superpoders, de vegades tan amagats que costen de trobar, però que 
sempre apareixen quan els necessitem. 
Diumenges 5, 12, 19 i 26 de febrer de 2017, a les 12 h 
 
MARÇ 2017 
 
Què s’amaga dins dels bosc? Taller d’il·lustració amb Aina Bestard  
A partir de la idea que la il·lustradora Aina Bestard treballa en els seus llibres Què 
s’amaga dins el bosc? o Què s’amaga dins el mar? posarem en pràctica la màgica 
tècnica de l’RGB, dibuixant per capes i amb només tres colors.  
Dissabte 11 de març, a les 17 h 
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Shhh... El col·leccionista de sons. Espectacles Factoría Los Sánchez & 
Imaginary 
Landscape.  
Música i gest per descobrir els sons amagats entre els arbres d’un bosc. 
Diumenges 5, 12, 19 i 26 de març, a les 12 h 
 
ABRIL 2017 
 
Jornada d’Autogestió amb Antoni Hervás 
Activitat relacionada amb l’exposició temporal que hi haurà a la Fundació la 
propera primavera, Autogestió, comissariada per Antonio Ortega. 
Dimecres 1 d’abril de 2017, a les 17 h 
 
Mira què he trobat! Experiències en família amb Experimentem amb l’ART 
Joan Miró recollia objectes i elements naturals en les seves passejades per la 
platja i el camp per descobrir altres realitats. Què podem trobar a la Fundació 
Joan Miró? Us convidem a passejar per les sales per descobrir allò que ens passa 
desapercebut i que es convertirà en protagonista del joc i l’experiència.  
Dimarts 11, dimecres 12 i dijous 13 d’abril de 2017, a les 11 h 
 
Agu Trot. Teatre ambulant amb Mima teatre  
Una entranyable història entre dos veïns, escrita per Roald Dahl. 
Diumenges 2, 9, 23 i 30 d’abril de 2017, a les 12 h  
 
MAIG 2017 
 
Jornada d’arquitectura. A càrrec del col·lectiu El globus vermell 
Dissabte 13 de maig de 2017, a les 17 h  
 
Caçadors de llums i ombres. Ruta – taller en família 
Una passejada per Montjuïc per recollir tot tipus de mostres i convertir-les en una 
peça única a l’Espai Taller de la Fundació Joan Miró. 
Activitat concebuda i conduïda per alehop! Exploradores URBANOS 
Dissabte 20 de maig de 2017, a les 10.30 h  
 
VISITES MENSUALS 
 
ABC Miró. Visita familiar 
Recorregut per la Fundació a través de l’Abecedari Miró  
Activitat concebuda per Mar Morón i Gemma Paris, autores del llibre 
Dissabtes 22 d’octubre i 12 de novembre de 2016; i 28 de gener, 18 de 
febrer, 18 de març, 8 d’abril, 27 de maig i 17 de juny de 2017, a les 17 h. 
Dies 3 i 4 de gener de 2017, a les 17 h 
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Amb els cinc sentits. Visita dialògica en família  
Us convidem a fer un viatge pel museu i descobrir els seus secrets. Com a record 
del que haurem viscut, què us sembla si fem una postal? 
Activitat concebuda per M Carmen G Mahedero 
Dissabtes 5 de novembre i 10 de desembre de 2016; i 14 de gener, 4 de 
febrer, 4 de març, 29 d’abril, 6 de maig i 10 de juny de 2017 a les 17 h 
 
EXPERIÈNCIES EN FAMÍLIA 
 
Mira què he trobat! Experiències en família. Una activitat concebuda i 
conduïda per Experimentem amb l’ART 
Us convidem a passejar per les sales, els passadissos, els patis i la terrassa per 
descobrir allò que ens passa desapercebut i que en aquest taller serà el 
protagonista del joc i l’experiència. 
Diumenges 4, 11 i 18 de desembre de 2016, a les 11 h  
Vacances de Nadal: 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2016, a les 11 h 
 
TALLERS D’ART  
 
Pintura/acció. Taller d’arts plàstiques concebut i conduït per Experimentem 
amb l’ART 
En aquest taller farem una gran pintura entre tots i, sense trencar-la, ens 
n’endurem un tros a casa. 
Diumenges 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2016, a les 11 h 
 
Mira què he trobat! Experiències en família. Una activitat concebuda i 
conduïda per Experimentem amb l’ART 
Us convidem a passejar per les sales, els passadissos, els patis i la terrassa per 
descobrir allò que ens passa desapercebut i que en aquest taller serà el 
protagonista del joc i l’experiència. 
Diumenges 4, 11 i 18 de desembre de 2016, a les 11 h  
Vacances de Nadal: 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2016, a les 11 h 
 
Caçadors de sons. Taller concebut i conduït per Sons de Barcelona 
Amb gravadores i micròfons ocults, participarem en una aventura en família a la 
cerca i captura dels sons que s’amaguen en els espais de la Fundació. 
Diumenges 8, 15, 22 i 29 de gener de 2017, a les 11 h 
Volums inesperats. Taller concebut i conduït per Experimentem amb l’ART 
En aquest taller coneixerem una tècnica escultòrica senzilla per entendre els 
conceptes de volum ple i volum buit i poder copsar la idea de motlle. A partir de 
la capacitat suggestiva de les formes i els volums d’objectes quotidians, 
experimentarem creant una composició en baix relleu que després transformarem 
en un volum positiu. També parlarem de textures i grafismes. 
Diumenges 5, 12, 19 i 26 de febrer de 2017, a les 11 h 
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De peus a terra. Taller concebut i conduït per Experimentem amb l’ART 
El lloc on Miró se sentia més lliure era al camp, en contacte directe amb la terra i 
amb la natura. Descobrirem que la naturalesa ens proporciona molts materials i 
formes per pintar, i farem composicions amb colors i amb elements vegetals. 
Diumenges 5, 12, 19 i 26 de març de 2017, a les 11 h 
 
Mirotípies. Taller concebut i conduït per Experimentem amb l’ART 
A partir del nostre nom i de diferents tipografies farem estampacions sobre un full 
de paper. Després el plegarem i obtindrem una petita publicació. El joc de 
l’estampació i del plegat permetrà diferents lectures.  
Dissabtes 22 i 29 d’abril de 2017, a les 11 h 
 
L’objecte invisible. Taller concebut i conduït per CliCme Petites Experiències 
Fotogràfiques 
Vols trobar els objectes que s’amaguen en el paper? T’agrada fer descobertes 
sorprenents? En aquest taller de cianotípies podràs crear i descobrir un món 
d’imatges en blau. 
Diumenges 7 i 14 de maig de 2017, a les 11 h 
 
Més informació a http://www.fmirobcn.org/activitats/familimiro/0/cat/0 
Imatges disponibles a http://bit.ly/2az2dkz 
 

 
 

Amb la col·laboració de: 

 

 
 
 

Per a més informació:  

http://www.fmirobcn.org/activitats/familimiro/0/cat/0
http://bit.ly/2az2dkz
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