
 
 

 
Activitats a l’entorn de la Diada de Sant Jordi 2017 
 

 
Nota de premsa 

 
 
La Fundació Joan Miró celebra Sant Jordi  
 

Amb motiu de la festivitat, la llibreria de la Fundació ofereix 
regals i descomptes per als seus clients. A més a més, 
l’establiment surt al carrer durant tota la diada amb un punt de 
venda a la Rambla. 
 
La Fundació també participa a Arts Libris, organitza una acció 
de bookcrossing per la muntanya de Montjuïc i ofereix un taller 
familiar d’edició. 

 
Barcelona 20 d’abril de 2017. La Fundació Joan Miró celebra la festivitat de 
Sant Jordi 2017 amb regals i descomptes per als clients de la llibreria i la 
botiga. Totes les compres de publicacions tenen un 10 % de descompte aquell 
dia i van acompanyades d’un punt de llibre i d’un obsequi. 
 
A més a més, la llibreria de la Fundació surt al carrer amb un punt de venda a la 
Rambla, entre els carrers Pintor Fortuny i Carme, de les 10 a les 21 h, on es 
presentarà una selecció de les publicacions més destacades del museu i novetat 
editorials sobre arquitectura i art, entre d’altres. Tots aquells que adquireixin un 
llibre en aquest punt de venda tenen a la seva disposició una entrada gratuïta al 
museu. 
 
La Fundació Joan Miró a l’Arts Libris 2017 
La Fundació Joan Miró és present a la 8a edició d’Arts Libris, Fira Internacional 
de l’Edició Contemporània, que se celebra del 21 al 23 d’abril a l’Arts Santa 
Mònica. La Fundació comparteix un espai amb el MACBA, CCCB, Museu 
Picasso, MNAC, Fundació Antoni Tàpies i el Museu del Disseny de Barcelona per 
fer arribar als lectors les seves publicacions, una iniciativa que vol fomentar la 
visibilitat de les edicions museístiques i la col·laboració entre les diverses 
institucions de la ciutat. 
 
L’Arts Libris és un espai de trobada d’editors centrat en publicacions d’art, 
fotografia i experimentació gràfica. El seu objectiu és oferir tant a editors com a 
artistes la possibilitat d’apropar al públic les seves publicacions i obrir espais de 
reflexió sobre la cultura contemporània. A través d’una extensa programació de 
tallers, presentacions de projectes i diàlegs entre artistes i editors, Arts Libris 
impulsa els lligams entre la creació i l’edició de llibres d’artista. 



 
 
 
La Biblioteca de la Fundació organitza una acció de bookcrossing 
Per novè any consecutiu, la Biblioteca Jacques Dupin de la Fundació Joan Miró 
organitza un passallibres en el qual s’alliberaran duplicats de catàlegs 
d’exposicions i guies del seu fons, divendres 21 d’abril. 
 
Enguany els llibres es poden trobar a l’interior i exterior de la Fundació Joan Miró 
i també a altres punts de Montjuïc, com el Castell, els Jardins de Laribal o la Font 
Màgica, entre d’altres. Per a participar-hi, cal trobar el volum i registrar-lo a 
www.bookcrossing-spain.com, per tornar-lo a deixar en un altre punt després 
d’haver-lo llegit. Aquesta acció és una iniciativa compartida amb les biblioteques 
d’una cinquantena de museus i centres d’art d’arreu de l’Estat espanyol. 
 
 
Taller d’edició per a famílies 
En el marc del cap de setmana literari, la Fundació proposa a les famílies 
participar en el taller Mirotípies, una activitat d’arts plàstiques i edició que tindrà 
lloc dissabte 22 d’abril a les 11 h. 
  
A partir del propi nom i de diferents tipografies, els participants fan estampacions 
sobre un full de paper que, en plegar-lo, es converteix en una petita publicació. El 
taller, concebut i conduït per Experimentem amb l’Art, està recomenat per a 
famílies amb nens a partir de cinc anys i tindrà una segona edició dissabte 29 
d’abril, a la mateixa hora. 
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