
 
 
 
Dia Internacional dels Museus           |  18 de maig de 10 a 21 h 
Setmana d’Arquitectura           |  20 i 21 de maig  
Nit dels Museus             |  20 de maig de 19 a 1 h 
 
 
Nota de premsa 
 
 
Dia i Nit dels Museus 2017 a la Fundació Joan Miró 
 

Dijous 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, la Fundació 
Joan Miró obre les seves portes de 10 a 21 h i ofereix la possibilitat 
de fer activitats relacionades amb l’exposició Autogestió i visitar 
una nova mostra a l’Espai 13. 
 
En el marc de la Nit dels Museus, dissabte 20 de maig, l’accés a la 
Fundació és també gratuït entre les 19 h i la 1 h, amb propostes que 
inclouen visites guiades i un taller participatiu sobre arquitectura. 
 
La Fundació Joan Miró s’adhereix a la Setmana d’Arquitectura de 
Barcelona, amb la jornada familiar «Arquitectura i paisatge», que 
tindrà lloc dissabte 20 de maig i inclourà tallers per a totes les edats 
als diferents espais del museu. Diumenge 21 al matí s’oferirà una 
nova edició de la ruta La Barcelona del GATCPAC. Itinerari per 
l'arquitectura d'avantguarda. 

 
Barcelona, 15 de maig de 2017. Per commemorar el Dia Internacional dels 
Museus la Fundació Joan Miró obrirà gratuïtament les seves portes dijous 18 de 
maig de 10 a 21 h. A les 18 h Kathrin Golda-Pongratz, arquitecta i professora 
d’urbanisme internacional, presentarà el llibre que ha coeditat, John F C Turner. 
Autoconstrucción. Por una autonomía del habitar (Escritos sobre 
urbanismo, vivienda, autogestión y holismo), que es publicarà el juliol del 
2017, una proposta del cicle d’activitats de l’exposició Autogestió, comissariada per 
Antonio Ortega. A les 19 h s’inaugurarà Hot Iron, el projecte d’Adrià Julià per al 
cicle Peu a fora. Expedicions i diàspores, comissariat per Jordi Antas a l’Espai 13. 
 
En el marc de la Nit dels Museus, dissabte 20 de maig entre les 19 h i la 1 h, 
l’accés a la Fundació Joan Miró serà també gratuït. A partir de les 19.30 h, els 
visitants podran gaudir de visites guiades a la col·lecció i a la mostra Éluard, Cramer, 
Miró — «À toute épreuve», més que un llibre,  com també a l’edifici de la Fundació i a 
l’exposició Autogestió, en català, castellà i anglès.  
 



 
 
Enguany la Nit dels Museus coincideix amb la Setmana d’Arquitectura a Barcelona. 
Per aquest motiu els assistents a la vetllada podran participar en un taller titulat 
Arquitectura doblegada a càrrec d’El globus vermell. Mitjançant la tècnica de la 
papiroflèxia, els participants construiran una gran obra col·lectiva amb volums i 
espais arquitectònics que compondran una gran ciutat de paper. 
 
Aquest taller arrencarà al matí, en el marc de la jornada familiar «Arquitectura i 
paisatge» a càrrec d’El globus vermell i Alehop! Exploradores urbanos, que la 
Fundació Joan Miró oferirà dins la programació de la Setmana d’Arquitectura. Entre 
les 10.30 i les 19 h i mitjançant diverses activitats simultànies a diferents espais de 
la Fundació i dels Jardins Laribal, les famílies podran observar l'arquitectura, jugar-
hi, construir-la i experimentar-la.  
 
A les 10.30 h començarà la ruta-taller Caçadors de llums i ombres. Els participants 
sortiran a caminar per Montjuïc equipats amb un kit d'exploració i recolliran tot tipus 
de mostres per a elaborar conjuntament una obra a l’Espai Taller. Des de les 11 h i 
fins les 18 h, les famílies podran participar també en diversos jocs d’arquitectura: un 
«tres en ratlla» on ells seran les peces i un Twister molt barceloní. A les 16.30 h 
tindrà lloc el taller Un museu com una casa, on els assistents dibuixaran els diferents 
espais de la Fundació transformats en la casa dels seus somnis.  
 
L’endemà, diumenge 21 de maig, a les 11 h, El globus vermell conduirà una nova 
edició de la visita La Barcelona del GATCPAC. Itinerari per l'arquitectura 
d'avantguarda. Es tracta d’un recorregut per Sant Gervasi que permet descobrir 
l'evolució de l'arquitectura al llarg del segle XX i posar-la en relació amb els 
esdeveniments més importants que han tingut lloc en l'àmbit polític, social, cultural i 
artístic a Barcelona.  
 
Podeu reservar plaça per a aquestes activitats al web de la Fundació 
www.fmirobcn.org  
 

http://www.fmirobcn.org/
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