
 
 

Dins fora dins lluny 

Recorregut coreografiat per Quim Bigas en el marc del Viu Montjuïc 

Diumenge, 17 d’octubre de 2021, d’11 a 13.30 h 

Del Mercat de les Flors a la Fundació Joan Miró 

 

De la garrofa a l’univers 

Activitat a cura de Julia Abalde en el marc del festival Barcelona Dibuixa 

Diumenge, 24 d’octubre de 2021, d’11 a 15 i de 16 a 19 h 

Torns de 45 minuts a les hores en punt 

Espai Taller 

 

La garrofa: la xocolata mediterrània 

Activitat gratuïta al pati del Garrofer de la Fundació Joan Miró 

Diumenge, 24 d’octubre a les 11.30 i a les 12.30 h 

Reserva prèvia al Centre Cívic El Sortidor 

 

 

 

Nota de premsa 
 

 

La Fundació Joan Miró participa a Viu Montjuïc i al festival Barcelona 

Dibuixa amb dues propostes gratuïtes per a tots els públics  

 

La Fundació se suma a la festa del parc de la cultura amb Dins fora 

dins lluny, un recorregut per la muntanya entre el Mercat de les 

Flors i el museu coreografiat per Quim Bigas, enguany artista 

resident en el marc del projecte internacional Dancing Museums. 

 

Un taller concebut i conduït per la il·lustradora Julia Abalde 

convidarà els participants en la jornada Barcelona Dibuixa a la 

Fundació a despertar els seus sentits i entrar en l’univers infinit de 

les formes a través de la garrofa, fruit poderós que tant va inspirar 

Joan Miró. 

 

  

Barcelona, 15 d’octubre de 2021. La Fundació Joan Miró col·labora amb dos 

dels grans esdeveniments culturals a Barcelona durant el mes d’octubre: la primera 

edició de Viu Montjuïc, un cap de setmana d’activitats per celebrar la muntanya com 

a pulmó cultural i de lleure de la ciutat, i la gran festa del dibuix Barcelona Dibuixa.  

 

Amb la voluntat de recuperar l’esperit de l’Exposició Internacional del 1929 i en 

col·laboració amb el Districte de Sants-Montjuïc i l'Institut de Cultura de Barcelona, 

http://www.juliabalde.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor


 
 

el cap de setmana del 16 i 17 d’octubre, 22 equipaments ubicats a la muntanya 

ofereixen un programa amb més de 70 activitats gratuïtes per a tots els públics amb 

reserva prèvia. La proposta inclou des d'itineraris guiats fins a jornades de portes 

obertes, intervencions participatives o jocs de pistes, a més de concerts i 

espectacles de dansa i teatre. 

 

La Fundació Joan Miró i el Mercat de les Flors presenten conjuntament un itinerari 

coreografiat per Quim Bigas. Sis ballarins uniran les dues institucions amb un 

recorregut dansat a través de la muntanya que simbolitza i recull els fruits del diàleg 

entre aquests dos equipaments en el marc del projecte internacional Dancing 

Museums: The Democracy of Beings. Hi haurà accions a dins i a fora dels dos centres 

i també en diferents punts del paisatge que els connecta. La proposta subratllarà la 

reciprocitat així com la fluïdesa dels processos, amb un inici i un final sovint 

imprecisos, com ara les línies de Joan Miró que recorren l'espai o les obres. 
 

Una setmana més tard, la Fundació Joan Miró se 

sumarà a la dotzena edició del festival Barcelona 

Dibuixa. Un any més, Barcelona Cultura i el 

Museu Picasso organitzen la gran festa del 

dibuix a la ciutat, amb un programa que enguany 

reuneix un total de 35 tallers presencials per a 

totes les edats, dinamitzats per reconeguts 

professionals en 29 espais repartits per 5 

districtes de la ciutat. 

 

Sota el lema Menja't el món, les activitats 

d’aquesta edició s’articulen a l’entorn de la 

capitalitat mundial de Barcelona de l'Alimentació 

Sostenible. La garrofa, fruit humil però poderós 

que Miró sempre portava a la maleta quan 

viatjava, serà el centre de la jornada a la 

Fundació Joan Miró. La il·lustradora i educadora 

Julia Abalde conduirà un taller titulat De la 

garrofa a l’univers on, a través d’un seguit d’experiments de dibuix juganers i 

divertits, els participants aprendran com l’observació d’allò petit i discret connecta 

amb l’origen de totes les formes. 

 

La jornada a la Fundació es completa amb La garrofa: la xocolata mediterrània, una 

xerrada i degustació de productes de garrofa coordinada pel Centre Cívic el 

Sortidor, especialitzat en cultura i gastronomia. De la mà de Menjamiques, els 

participants descobriran les seves propietats, secrets i curiositats i coneixeran 

maneres suggeridores de portar-la de nou a taula.  

Imatge de Julia Albalde per l’activitat 

De la garrofa a l’univers 

 

https://elsortidor.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=27&t=CE&f=TC&p=1

