MEMÒRIA
D'ACTIVITATS
2020
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

2020

© dels texts: els autors, 2020
© de l’edició: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
© de les fotografies: els autors, 2020
© de les fotografies de les obres de Joan Miró: Successió Miró, 2020
Autors de les fotografies: Pep Escoda, Rubén Perdomo, Núria Sureda, Roser salmoral,
Maya Valencia, Mónica Matanza i arxiu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Coordinació: Roser Salmoral
Col.laboració: Núria Sureda i Departaments d’Educació i Activitats, Departament de
Col·leccions i Departament d’Administració
Disseny i maquetació: Roser Salmoral & Sara Socias.
No es permet la reproducció total o parcial d’aquesta memòria ni de la coberta,
ni la recollida en un sistema informàtic, la transmissió en qualsevol forma o per
qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per
altres mètodes, sense el permís dels titulars del copyright.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Presentació

7

Francisco Copado Carralero

8

Secretària de direcció

Col·leccions
12

Balanç de l’any

13

Projectes i fites

14-15

Exposicions

16-20

Préstecs, dipòsits i donacions

21-23

Restauració i conservació

24-30

Biblioteca i arxius

Educació / Activitats
34

Balanç de l'any

35

Programa educatiu

36-40

Programa per a centres educatius

41-43

Programa social

44-48

Programa per a adults i famílies

49

Visites guiades a la fundació

51-58

Tallers d'obra gràfica

59-71

Activitats culturals

72-76

Premis i beques Pilar Juncosa i Sotheby's

77

Programa de pràctiques

78

Vending

Comunicació i Màrqueting
82

Balanç de l'any

83

Projectes i fites més importants

83

Reobertura postcovid de la Fundació (2 de juny de 2020)

84

Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s en línia

85-89

El repte d’aparèixer a les grans publicacions de prestigi
El País
Revista Ronda Iberia
Vanity Fair
Tràiler d’Estrella Damm / Salvatge Cor
Tràiler de Spain Passion / Objectiu, la Xina

90-98
99-119

La Fundació als mitjans de comunicació
Gener-març

120-150

Abril-juny

151-172

Juliol-setembre

173-202

Octubre-desembre

Administració
206

Balanç de l’any

207

Informàtica

208

Manteniment

209

Visitants

Òrgans de Govern i Organigrama de la Fundació 211-214
Les millors imatges del 2020

215-217

ÍNDEX

Direcció

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

2020
PRESENTACIÓ
Francisco Copado Carralero

Director de la Fundació Miró Mallorca
La memòria anual de la Fundació Pilar
i Joan Miró a Mallorca és un document
molt adient per a fer balanç i resum de
la feina feta durant tot un any. Al llarg
d’aquest memòria els diferents
departaments aniran detallant la seva
activitat, si bé jo vull aprofitar per a fer
una reflexió sobre un any que sense
cap dubte està marcat per la
pandèmia del SARS-CoV-2 provocada
pel covid-19, un virus nou, desconegut
anteriorment en la patologia humana i
que ha canviat i continua canviant la
història de la humanitat.
A causa de la rapidesa en l’evolució de
la situació d’emergència de salut
pública ocasionada pel covid-19 a
escala nacional i internacional,
mitjançant el Reial decret 463/2020, de
14 de març, el Govern de l’Estat va
declarar l’estat d’alarma a tot el
territori nacional, amb la finalitat
d’afrontar la crisi sanitària. La
Fundació va tancar al públic un dia
abans i quedaren suspeses totes les
activitats, cursos, visites, tallers i
serveis de la Fundació. Quan el dia 2
de juny de 2020 es varen tornar a
obrir les portes res era igual al que
coneixíem abans.
Segons assenyala la guia per a la
planificació dels museus estatals del
Ministeri de Cultura i la Direcció
General de Belles Arts, la
democratització i l’obertura dels
museus a la societat han estat
indissolublement lligades, els darrers
anys, a l’ampliació en el volum de
públic visitant. En aquest sentit, el
turisme de masses i el seu permanent
creixement ha estat un factor
fonamental en el seu
desenvolupament. Un altre element
clau per a consolidar el paper social
del museu ha estat l’esforç realitzat

per a fomentar l’accés de sectors de
públic tradicionalment allunyats,
mitjançant iniciatives específiques
dirigides a persones amb dificultats, o
a públics concrets com l’escolar, els
joves o els majors.
En el nou escenari no hi tenen cabuda,
almenys a curt i mitjà termini, ni
l’afluència de nombrós públic
propiciada pel turisme, ni les
exposicions d’impacte ni la realització
d’activitats socioeducatives de caràcter
grupal. Es desconeix el temps que
transcorrerà fins que l’activitat de la
Fundació torni a la normalitat que
coneixíem, si és que pot tornar-hi.
S’imposa, per això, una reflexió
assossegada sobre les prioritats del
museu postpandèmia, i sobre les
noves formes possibles d’interacció
social que poden néixer de la nova
situació.
L’ICOM España considera que la crisi
sanitària ha produït un cert canvi de
paradigma respecte de la relació dels
museus amb la societat. L’evident
caiguda de visitants i els ingressos
generats per aquests ens han de fer
reflexionar sobre els

productes que s’ofereixen, els públics
als quals es dirigeixen i la rendibilitat
social d’aquests.
En aquest sentit i aplicant aquestes
consideracions a la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca, és probable que
sigui el moment de tornar a posar en
valor els Tallers d’Obra Gràfica, el
suport als creadors contemporanis, la
difusió de la creació artística, la visita
personalitzada, íntima i amb valor
afegit al Taller Sert i a Son Boter i els
models transversals de permeabilitat
de la cultura i de l’art que s’assoleixen
mitjançant l’educació.
Per a acabar, vull donar les gràcies a
les persones i les entitats que ens
donen suport anualment, com
l’Ajuntament de Palma, el Ministeri de
Cultura i Esport i d’altres
patrocinadors privats, així com als
membres de la Comissió de Govern i
del Patronat. Enguany més que mai, el
meu agraïment per la vostra ajuda,
sense les vostres aportacions no
podríem continuar l’activitat com ho
hem fet fins ara. També vull tenir un
record per a totes aquelles persones
que ens han deixat a causa de la
pandèmia i tots els seus familiars.
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SECRETÀRIA
DIRECCIÓ
Secretària de direcció

/Què fem?

/Qui som?

La secretària de direcció col·labora
estretament amb el director en les
múltiples tasques del dia a dia. L’extens
ventall de temes en els quals treballa li
aporten una visió global del que està en
marxa a la Fundació.

Director de la Fundació Miró Mallorca

Francisco Copado Carralero (1)
Secretària de direcció:

Aina Duran (2)

2
1
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COL·LECIONS

PRESENTACIÓ
Balanç de l'any
Projectes i fites

EXPOSICIONS
PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ
BIBLIOTECA I ARXIUS

PRESENTACIÓ
Col·leccions

El Departament de Col·leccions s’encarrega
de vetlar pel fons museístic i documental
de la Fundació, catalogar i conservar
preventivament la col·lecció permanent i
obres en dipòsit i preservar els tallers de
l’artista. En la pràctica del dia a dia, som un
equip de persones que estimem la
Fundació i Joan Miró, que mai deixem
d’aprendre de la seva obra i de la seva
figura, i que gaudim donant-la a conèixer a
altres institucions, investigadors i públic en
general.

/Qui som?

Cap del Departament/conservadora:

COL·LECCIONS

/Què fem?

Patricia Juncosa Vecchierini (2)
Registre:

María Antonia Artigues Cabrer (5)
Restauració:

Enric Juncosa Darder (1)
Coordinació d'exposicions:

Pilar Baos Rodríguez (4)
Tècnic de biblioteques i arxius:

Teresa Méndez Rosselló (3)

2
3
1

4
5
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PRESENTACIÓ
Balanç de l'any

Una mirada cap endins que
paradoxalment ja teníem
programada, però que s’ha vist
accelerada per la parada obligada
en la programació i moviments
d’obra, circumstància que ens ha
permès centrar-nos en la
col·lecció.
En l’àmbit personal, per a tothom,
dins i fora de la Fundació, ha estat
un període de retrobar-nos i
conèixer-nos a nosaltres mateixos.
El mateix procés ha tingut lloc a
escala professional de portes
endins: un coneixement més
exhaustiu i rigorós de la nostra
col·lecció, el llegat que va deixar
Joan Miró i en concret la producció
dels seus darrers anys als tallers
de Mallorca amb la catalogació del
fons d’obra gràfica, que encara no
s’havia escomès.

Durant el confinament, cadascú a
ca seva ha tingut temps per
afrontar tasques pendents. També
al Departament, projectes sense
Introspecció, exili interior,
resoldre han trobat el seu
silenci... Són conceptes familiars
moment. A més de l’obra gràfica,
en la trajectòria d’un artista que
s’ha posat en marxa l’inventari i
va saber treure partit dels
catalogació de les obres dels
parèntesis inevitables o
homenatges a Miró, així com de
autoimposats
per retornar
les anotacions de l’artista que
sempre amb més força.
formen part del fons documental,
facilitat per la incorporació a
l’equip de la nova tècnica de
biblioteca i arxiu. Fins i tot s’ha
reprès la investigació de la
procedència d’alguns objectes del
Taller Sert, iniciatives que esperem
anar completant pròximament.
En tota reflexió hi ha sorpreses i
descobriments. També nosaltres
estirant el fil hem anat omplint els
buits en la petita història de la
col·lecció, arrodonint una mirada a
l’obra gràfica de Joan Miró en els
seus anys a Mallorca que esperem
que pugui donar forma a futures
investigacions, discursos i
exposicions, i que dibuixi nous
camins un cop ens tornem a obrir
cap a fora.

Cap de Col·leccions

Patricia Juncosa Vecchierini
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COL·LECCIONS

Si bé a les memòries anteriors la
paraula que va definir 2018 va ser
“viatge” i 2019 va ser l’any de la
projecció exterior, el 2020 que
deixem enrere es definiria
precisament per l’acció contrària:
introspecció.

DEPARTAMENT DE COL·LECCIONS

El pla d’actuació de la col·lecció ha
estat la màxima prioritat del
Departament de Col·leccions
aquest any, d’acord amb els
objectius presentats al Patronat.
En primer lloc s’ha completat la
revisió i migració de dades des de
la versió anterior del sistema
informàtic de gestió de la col·lecció
a la nova versió MuseumPlus RIA
(Rich Internet Application). La
migració definitiva es va completar
el 7 de maig, amb la qual cosa
MuseumPlus RIA és ara l’eina
bàsica de gestió de la col·lecció i
de consulta del fons.

El punt de partida de la catalogació
de l’obra gràfica ha estat la revisió
de l’inventari existent de sèries
completes i estampes definitives i
la verificació de la ubicació física
de cada obra. Paral·lelament s’han
identificat les proves d’estampació
i proves experimentals pendents
d’inventariar. Un cop finalitzat
l’inventari, s’han unificat les
estampes definitives i sèries
completes amb proves
d’estampació i proves
experimentals, d’acord amb l’ordre
cronològic marcat pels catàlegs
raonats. Amb aquest criteri,
durant aquest any s’han introduït
844 noves fitxes d’obra gràfica al
MuseumPlus RIA.

El programa per a l’any 2021 és
completar la recerca i catalogació
de 136 proves pendents
d’identificar i introduir els llibres
il·lustrats com a part del fons
museogràfic. Amb aquest projecte
s’obtindrà una visió més clara del
conjunt de la col·lecció i s’obriran
noves possibilitats en l’estudi de
les tècniques emprades per Joan
Miró durant la seva etapa creativa
a Mallorca.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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COL·LECCIONS

PLA D’ACTUACIÓ DE LA COL·LECCIÓ:
CATALOGACIÓ DE L’OBRA GRÀFICA

EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

“Miró”

COL·LECCIONS

Títol: “Miró”
Dates: A partir del 18 de maig de 2019
Espai expositiu: Espai Estrella, Espai
Zero i Espai Cúbic
Coordinació: Departament de
Col·leccions, Fundació Miró Mallorca
Nombre d’obres: 130 obres, de les
quals 26 són obres en dipòsit. El
període expositiu és 1944-1981.
Procedència de les obres: Fons
museístic de la Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca; dipòsits Successió
Miró, família Juncosa Álvarez de
Sotomayor i Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta exposició presenta una
mirada al fons de la Fundació Pilar
i Joan Miró a Mallorca, a través
d’una àmplia i variada selecció de
pintures, escultures, dibuixos,
obra gràfica i tapissos de la
col·lecció permanent i dipòsits
temporals de col·leccions
particulars. El muntatge estableix
nous diàlegs entre les obres, de
manera que el conjunt doni una
visió de l’abast del nostre fons i del
procés creatiu mironià.

Els darrers anys de Joan Miró
transcorreguts a l’illa són els més
prolífics de la seva trajectòria
artística. Un terç de la seva
producció va sortir dels dos tallers
mallorquins, Taller Sert i Son
Boter. Després del seu trasllat a
Mallorca el 1956, Miró comença
una etapa radical de revisió i
renovació en què es qüestiona a si
mateix i reinventa el seu
vocabulari de signes. Més que una
evolució, el mateix artista ho
defineix com a ruptura.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

El resultat serà una renovació
radical del seu llenguatge visual
amb obres d’una gran força
expressiva, on la violència i el
desig de ruptura contrasten amb
el despullament i el silenci en el
seu perenne desig de traspassar
els límits de la pintura.

COL·LECCIONS

Un Miró rejovenit i inconformista
es planteja nous reptes i obre
camins inesperats. El seu interès
se centra en el procés creatiu; la
imatge, no preconcebuda, només
apareix al final. L’artista es deixa
guiar pels dictats i les suggestions
de la matèria. Experimenta sense
por, descobreix noves tècniques i
du al límit les seves possibilitats.
Colonitza la tela amb taques,
esquitxades i degotejos, expressió
d’una energia que activa tota la
superfície. S’implica físicament en
la seva obra, sovint treballant en
terra, pintant amb els dits i deixant
el rastre de les seves intervencions
sobre la tela acabada.

El darrer Miró s’abandona a una
forma d’expressió més
immediata, a l’impuls del gest i la
reducció més absoluta. És,
simplement, Miró.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
PRÉSTECS

COL·LECCIONS

1/
Prestador: Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca
Prestatari: Museu d’Art de Girona
Motiu del préstec: exposició
temporal “Modest Urgell, més
enllà de l’horitzó”
Període en préstec: 02/12/2019 al
08/06/2020 // pròrroga fins
15/10/2020
Període d’exposició: 14/12/2019
al 24/05/2020 // pròrroga fins
27/09/2020

Obres en préstec de Joan Miró
que pertanyen al nostre fons
museístic: FPJM-106 Sense títol, c.
1973; FPJM-920 Paysage; Paysage;
Paysage. Hommage à M.U.; Femme;
Paysage, 1977; FPJM-989 Paysage.
Hommage à Urgell, 1976; FPJM1429 Paysage dans la nuit.
Hommage à M.U., 1979.
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
PRÉSTECS

Le Corbusier (Charles-Edouard
Jeanneret)
Ozon 40, 1947
Aquarel·la, tinta i llapis de grafit
damunt paper
26,9 × 21 cm
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
HM-0512

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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COL·LECCIONS

2/
Prestador: Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca
Prestatari: Fundación ICO, Madrid
Motiu del préstec: exposició
temporal “Sáenz de Oiza. Artes y
oficios”
Període de préstec: 20/01/2020 25/05/2020 // pròrroga fins
04/10/2020
Període d’exposició: 06/02/2020 10/05/2020 // pròrroga fins
23/08/2020
Obra en préstec de Le Corbusier
que pertany al nostre fons: HM0512

PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
DIPÒSITS

L’any 2020 el nostre fons d’obres de Joan Miró en dipòsit ha augmentat
amb noves incorporacions:
COL·LECCIONS

Dibuix preparatori per a la
litografia commemorativa del
setanta-cinquè aniversari de la
fundació de Can Juncosa, c. 1977
Tinta i gouache damunt paper
34,5 × 48,2 cm

Setanta-cinquè aniversari de la
fundació de Can Juncosa,
1977
Litografia damunt paper
17 × 21,3 cm

Litografia estampada sobre el pla
anterior d’una camisa que conté
un gravat per commemorar el 75
aniversari de la fundació de Can
Juncosa.
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
DIPÒSITS

COL·LECCIONS

Mobles Juncosa, 1977
Portafolis en ocasió del 75
aniversari de la fundació de Can
Juncosa el 1902
Estampes: Punta seca i aiguatinta
damunt paper japonès
Dimensions: 26 × 33,5 cm
Dimensions planxa/petjada:
10 × 8 cm
Impressor: Atelier Robert Dutrou,
París, i Son Abrines, Palma

Gràcies a la generositat dels propietaris dipositaris, la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca tanca l’any amb un total de 51 obres de Joan Miró
en dipòsit que sense dubte enriqueixen la nostra col·lecció.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
DONACIONS

El nostre fons museogràfic s’ha
vist ampliat gràcies a la
incorporació dels fotogravats de
l’artista Rosell Meseguer. L’artista
va treballar als Tallers de la nostra
Fundació amb un contracte
d’edició d’obra gràfica, signat amb
la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca. Les obres que
corresponen per contracte a la
nostra Fundació són:

COL·LECCIONS

Per culpa de la crisi sanitària
derivada del covid-19, moltes
institucions amb les quals cada
any col·laborem (UIB, Casa
Velázquez) han aturat el seu
programa i per tant les seves
produccions habituals. Per aquest
motiu no ens han enviat cap
exemplar d’obra gràfica.

Cala Agulla I

Cala Mesquida II, 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
53,5 × 39 cm
Exemplars BAT, HC1, HC2

Cala Agulla I, 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
53,5 × 39 cm
Exemplars BAT, HC1, HC2

Cala Mesquida III, 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
100 × 141 cm
Exemplars BAT, HC1, HC2

Cala Agulla II, 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
53,5 × 39 cm
Exemplars BAT, HC1, HC2, PC

Nocturn (Cala Mesquida), 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
53,5 × 39 cm
Exemplar 2/2

Cala Mesquida I, 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
53,5 × 39 cm
Exemplars BAT, HC1, HC2

Desaparició (Cala Agulla), 2019
Fotogravat damunt planxa de
coure
53,5 × 39 cm
Exemplar 2/2

Cala Mesquida I

Cala Mesquida II

Cala Mesquida III

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ
TREBALLS PER A EXPOSICIONS INTERNES I EXTERNES

Totes les obres són objecte d’una
revisió abans de la sortida de la
Fundació, que es registra a la seva
acta de conservació corresponent.
La revisió es repeteix de nou quan
arriba a la seva destinació. Altres
treballs relacionats amb
exposicions externes foren la
posada a punt de les obres per a
la seva exposició.
Al llarg de l’any 2020, aquestes
feines es realitzaren a les
exposicions següents:
“Sáenz de Oiza. Artes y oficios”.
Fundación ICO, Madrid
“Modest Urgell, més enllà de
l’horitzó”. Museu d’Art de Girona

El restaurador també ha
col·laborat en altres activitats del
Departament de Col·leccions.

COL·LECCIONS

La revisió de l’estat de conservació
de les obres, la supervisió del seu
embalatge i desembalatge, com
també la de muntatge i
desmuntatge són funcions
importants del restaurador en
cada projecte expositiu, tant si
tenen lloc a la mateixa seu de la
Fundació com a altres museus o
institucions.

RESTAURACIONS
Al llarg de l’any s’han fet diverses
actuacions damunt obres de la
col·lecció:

Cavallet a Son Boter

Recol·locar paspartús de les
obres FPJM- 590 i 486

Restauració del sol de palma
del Taller Sert

Nova fixació per als dibuixos
FPJM-455 i 557

Restauració del dibuix FPJM1416.4a

Neteja de màscares del Taller
Sert

Restauració de nota
manuscrita de Miró

Restauració dels objectes TB105, TS-439 i 440

Desinfecció i protecció de tres
cavallets de pintura

Restauració de butaca del
Taller Sert (travesser)

Restauració de dues botelles
de tinta xinesa del Taller Sert

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ

Restauració del sol de palma del Taller Sert

COL·LECCIONS

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ

COL·LECCIONS

ALTRES TREBALLS
Revisió de fitxes MuseumPlus
per a migració al RIA

Recepció en dipòsit de gravats
de Mobles Juncosa

Donar suport a la catalogació
d’obra gràfica de Miró

Canvi de dibuixos vitrina Espai
Estrella

Neteja objectes de Son Boter i
Taller Sert

Donar suport a la catalogació
d’obres de l’Homenatge a Miró

Inventari dels papers de Miró
de la Fundació amb fotos de
filigranes
Supervisió de la neteja dels
tallers
Neteja periòdica dels marcs de
les obres en exposició

Neteja de les escultures
Maternité i Oiseau solaire

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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BIBLIOTECA I ARXIUS

BIBLIOTECA

La biblioteca va tancar al públic
per manca de personal el mes
d’octubre de 2018. El setembre de
2020 s’hi va incorporar la nova
bibliotecària, Teresa Méndez
Rosselló, a través d’un concurs
oposició que va ser publicat el 17
d’octubre de 2019 i resolt el juny
de 2020.

Sala de consulta amb 26 espais
de lectura, 1 punt d’accés
informàtic i 1 punt de
visualització i àudio de vídeos
en format DVD i VHS, i de so en
CD
Biblioteca de lliure accés
segons classificació temàtica
Consulta en sala del catàleg
bibliogràfic
Accés al programa de gestió
museogràfica MuseumPlus
Accés restringit als arxius i fons
documentals de Joan Miró
únicament a investigadors
acreditats
Servei de reprografia i accés a
Internet

FONS
Biblioteca de llibres i catàlegs
d’art dels segles XX i XXI
Biblioteca sobre Joan Miró i el
seu context cultural
Biblioteca personal de Joan
Miró
Arxiu documental de Joan Miró
(correspondència, anotacions,
fotografies…)
Hemeroteca (recull de premsa
històrica relacionada amb Joan
Miró des de l’any 1918 fins a
l’actualitat)
Revistes d’art contemporani
Biblioteca infantil

Zona wifi
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COL·LECCIONS

La biblioteca de la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca és pública i
municipal, i per tant, d’accés obert
i gratuït. Però al contrari que la
majoria de biblioteques públiques,
el nostre fons no és general, sinó
que tenim una col·lecció
especialitzada en art
contemporani, i en particular, en la
figura, obra i context cultural de
Joan Miró. L’horari al públic és de
dilluns a divendres de 9 a 14 h i
dimarts, dimecres i dijous també
de 15.30 a 18 h.

SERVEIS

BIBLIOTECA I ARXIUS

GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA COL·LECCIÓ

La pandèmia ha causat una minva
considerable dels usuaris de la
nostra biblioteca. Els quatre mesos
d’enguany durant els quals la
biblioteca ha reobert al públic
(setembre-desembre), les visites
dels usuaris han tingut alts i baixos
molt condicionats per la situació
epidemiològica i per les mesures
restrictives que se n’han derivat.

La col·lecció de la biblioteca és un
organisme viu en constant
transformació, ja que s’ha
d’adequar a les necessitats de la
institució i dels seus usuaris. Per
això, periòdicament hem estat
realitzant les següents tasques:

La mitjana ha estat de 40 usuaris
mensuals. D’aquests usuaris cal
distingir-ne dos grups. Per una
banda, els visitants del museu que
entren a la biblioteca a veure els
espais expositius i fullejar algun
llibre a la recerca de més
informació per ampliar els seus
coneixements sobre Miró i el seu
context. Per una altra banda,
trobem els usuaris que venen
específicament a la biblioteca. Dins
aquest darrer grup hi ha els
usuaris especialitzats que
consulten el nostre fons (artistes,
investigadors, taxadors,
estudiants) i els usuaris no
especialitzats que utilitzen la
biblioteca com a sala d’estudi o de
feina.
A part dels usuaris externs
mencionats, hi ha els usuaris
interns (personal de la Fundació)
que per desenvolupar la seva
tasca professional necessiten
consultar llibres regularment
(especialment la secció Miró).

Adquisició i catalogació de
materials: el fons bibliogràfic
es va incrementant cada any
mitjançant intercanvi, donatiu,
compra i edició pròpia o en
col·laboració. Durant el temps
que la biblioteca ha estat
tancada, seguien arribant
llibres i revistes que s’havien
anat acumulant. S’han
seleccionat aquells materials
que podien ampliar i enriquir
la col·lecció i s’han descartat
els que no eren pertinents o
estaven duplicats. Els nous
exemplars s’han registrat al
catàleg intern de la biblioteca,
s’han teixellat i segellat, i s’han
integrat a les prestatgeries.

COL·LECCIONS

USUARIS

Ordenació i conservació: en
una biblioteca, un llibre mal
col·locat és un llibre perdut.
Per poder recuperar un llibre
és fonamental que sigui al lloc
que li correspon segons la seva
signatura topogràfica. La
correcta ordenació del fons
també dota de major
autonomia l’usuari, que
s’orientarà millor i serà capaç
de trobar el que cerca per ell
mateix. D’altra banda, de cara
a la conservació dels materials,
també és important que els
llibres estiguin col·locats en
una bona posició,
especialment els llibres d’art
(que solen ser de gran format),
ja que si agafen males
postures es deformen i es fan
malbé. Així mateix, aquells
llibres que es troben en mal
estat es restauren (amb la
col·laboració del restaurador
de la Fundació).
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BIBLIOTECA I ARXIUS

REVISIÓ
SUBSCRIPCIONS
REVISTES

ORGANITZACIÓ DE LES
MEMÒRIES DE LA
FUNDACIÓ
Fins ara, les memòries anuals
estaven distribuïdes aleatòriament
pels departaments de la Fundació.
Enguany, s’ha proveït cada
departament (Col·leccions, DEAC,
Secretaria, Direcció, TOGs i
Biblioteca) d’una col·lecció
completa de memòries de la
Fundació des de l’any 1984 fins a
l’actualitat. Han estat catalogades,
de manera que es pot consultar el
nombre d’exemplars de cada
memòria i la seva localització a
través del Catàleg. També s’han
digitalitzat les que faltaven, perquè
puguin ser consultades a través de
l’ordinador. Les memòries
sobrants han estat esporgades, de
manera que s’ha alliberat molt
d’espai tant a la biblioteca com als
departaments.

Si abans de tancar per manca de
personal la biblioteca havia estat
subscrita a una dotzena de títols
de revista, enguany hem
considerat oportú reduir el
nombre de subscripcions.
Com a biblioteca especialitzada en
art contemporani, som conscients
de la importància de rebre
publicacions periòdiques que ens
acostin a les darreres tendències
de l’art contemporani. La realitat,
però, és que l’índex de consultes
d’aquest material és baix. Atesa la
inversió d’espai i recursos que
suposen les revistes, hem optat
per mantenir només sis títols
(dues en format digital i quatre en
paper). Amb tot, seguim satisfent
les demandes d’informació dels
usuaris, ja que el contingut
d’aquests títols cobreix les
diverses disciplines artístiques i
tenen un abast nacional i
internacional. Són les següents: Art
News, Exit, Grabado&Edición (G&E),
Revista de Museología (RdM), Bonart
i Arquitectura Viva.
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COL·LECCIONS

Difusió: una vegada la
informació ja està organitzada
cal difondre-la de la manera
més eficient possible, tenint en
compte el perfil dels nostres
usuaris. En relació amb els
usuaris interns, cada setmana
es publica a Intranet la
ressenya d’algun llibre de la
biblioteca, de manera que el
personal de la Fundació
conegui el material que té a la
seva disposició. En relació amb
els usuaris externs,
periòdicament (i en
col·laboració amb el
Departament de Comunicació)
es fan publicacions a les xarxes
socials de la Fundació
relacionades amb la biblioteca:
sobre els horaris, la col·lecció,
els serveis, etc. Així mateix, i
amb l’objectiu d’augmentar la
nostra visibilitat, hem
incorporat la nostra biblioteca
al Portal de Bibliotecas
Especializadas (Consejo de
Cooperación Bibliotecaria) i
hem actualitzat la informació
obsoleta del Directorio de
Bibliotecas y Hemerotecas
Españolas (Biblioteca Nacional
de España). Les mesures
sanitàries adoptades arran del
covid-19 ens impedeixen
repartir fullets informatius.

BIBLIOTECA

NEGOCIACIONS PER A LA
INTEGRACIÓ AL CABIB

COL·LECCIONS

Enguany, s’han reprès els
contactes amb Margalida Plomer
(cap de les Biblioteques de
l’Ajuntament de Palma) per fer
efectiva la integració de la
biblioteca de la Fundació a la
Xarxa de Biblioteques Municipals i
al CABIB (Catàleg Bibliogràfic de
les Illes Balears). Encara s’està
estudiant el procediment tècnic
per abocar tota la informació del
nostre Catàleg intern al
Millennium (sistema integrat de
gestió bibliotecària del CABIB).
Estem en contacte amb la
Universitat de les Illes Balears, que
té la llicència del programa
informàtic Millennium. Quan la
nostra biblioteca formi part del
CABIB, els usuaris podran
consultar la nostra col·lecció a
través del catàleg col·lectiu i
demanar llibres en préstec. En
definitiva, la biblioteca acomplirà
vertaderament la seva funció de
biblioteca pública municipal, ja
que la nostra col·lecció arribarà a
la ciutadania i podrà satisfer-ne les
necessitats d’informació.

LA BIBLIOTECA COM A ESPAI EXPOSITIU:

La biblioteca ofereix als visitants la
possibilitat d’enriquir la seva visita
al Museu mitjançant l’exposició de
material divers que forma part
dels seus fons i que s’exposa de
manera segura a la vitrina situada
a la planta baixa. D’aquesta
manera s’ofereix la possibilitat de
contemplar exemplars que per les
seves especials característiques no
solen estar exposats a les sales.
Mitjançant l’exposició d’aquests
documents es pretén donar a
conèixer el ric i variat fons
documental existent a la Fundació
a un públic més ampli del que
habitualment el consulta, que es
compon principalment
d’investigadors.

Enguany, la vitrina de la biblioteca
ha exposat els següents
exemplars:
Tapís de Tarragona, llibre
il·lustrat per Joan Miró amb
texts de Rafael Orozco, Maria
Lluïsa Borràs i Josep Royo (Sala
Gaspar, 1972).
Femmes, llibre il·lustrat per
Joan Miró amb text de Claude
Simon (Maeght Editeur, 1965).
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BIBLIOTECA
CONSULTES DE LA BIBLIOTECA I L’ARXIU

COL·LECCIONS

Préstec de la fotografia El Sol
de David Bonet Ensenyat
(serigrafia sobre tela de Joan
Miró, 123 × 226 cm) per enviar
a la revista La Classe Maternelle
amb motiu de l’elaboració d’un
dossier didàctic.
Gestió dels permisos requerits
perquè Matthias Schaller, que
l’any 2007 va fotografiar la
paleta de Joan Miró, l’exposi a
la mostra Das Meisterstück a la
Galeria d’Itàlia (Milà) del març
al maig de 2020 i la publiqui al
catàleg de l’exposició.

Préstec d’imatges del Taller
Sert per a l’exposició en línia
“The Artist’s Room” de la
Galeria Ordovas de Londres.
Aquestes imatges s’inclogueren
en un curtmetratge que es
publicà al web de la galeria per
acompanyar la mostra.
Préstec d’imatges Miró-Sert per
a Televisió Espanyola (TVE).
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Balanç de l'any

EDUCACIÓ
Programa per a centres educatius
Programa social
Programa per a adults i famílies
Visites guiades a la fundació

TALLERS D’OBRA GRÀFICA
Cursos i tallers d’arts gràfiques
Edicions realitzades als Tallers d’Obra Gràfica
Lloguer dels Tallers i cessió d’espais

ACTIVITATS CULTURALS
PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
VENDING

EDUCACIÓ I ACTIVITATS 2020

PRESENTACIÓ

SERVEI D'EDUCACIÓ I ACTIVITATS

Educació/Activitats

El Servei d’Educació i Activitats amb Tallers
d’Obra Gràfica està format per quatre
professionals que es dediquen a
transformar el món amb uns programes
específics per a cada secció del
Departament. És un espai d’aprenentatge,
on les experiències sempre són noves i
vives. Estimam la Fundació i l’obra de Miró,
i per això, el que feim, ho transmetem als
usuaris, als visitants o als companys.

/Qui som?

Responsable del servei:

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

/Què fem?

Alejandro Ysasi Alonso (4)
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Joan Oliver Argelés (1)
Educadores:

Irene Gayà Arbona (3)
Antònia Rosa Huguet Perelló (2)

2
3

4

1
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SERVEI D'EDUACIÓ I ACTIVITATS
Balanç de l'any

A nivell educatiu, hem seguit els
objectius generals amb el
programa anual, encara que
repensats des de la perspectiva
pandèmica. Per tant, s’han ofert
poques visites presencials i ens
hem obert a les opcions digitals
amb l’equip educatiu. Destacam
també la realització de “Poètiques
de la matèria: un salt entre la
poesia i la pintura”, Beca Pilar
Juncosa a un Projecte d'Educació
Artística, de Fabiana Vinagre.

Els Tallers d’Obra Gràfica han
continuat amb l’oferta de cursos i
tallers d’arts gràfiques. Podem
destacar el treball de Keke
Vilabelda, becat a la Fundació, i la
continuació del projecte del
fotògraf Chema Madoz.

Alhora, amb la intenció de pal·liar
algunes de les conseqüències
econòmiques d’aquesta pandèmia,
s’han ofert els Tallers d’Obra Gràfica
de Joan Miró i l’assistència de forma
gratuïta a tots els artistes fins l’estiu
de 2021.

Quant a les activitats culturals,
podem destacar el projecte
inclusiu i comunitari “Històries en
femení”, el III Festival Internacional
de Música de Cambra de Mallorca:
“Miró Música”, reconvertit en
digital, així com el Festival de
Videodansa, també ofert de forma
digital, i el concert presencial de
Salvatge Cor.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Enguany, el Servei d’Educació i
Activitats amb Tallers d’Obra
Gràfica pot fer un balanç positiu.
Hem passat una duríssima
pandèmia, que va fer que
cancel·làssim, pel covid-19, un
conjunt d’activitats i ens
reinventàssim per a crear-ne de
noves i poder ajudar durant uns
moments tan durs els usuaris
habituals i tots aquells que varen
ser nous.

Responsable del servei

Alejandro Ysasi Alonso
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EDUCACIÓ

Els programes educatius s’han
estructurat en 4 línies d’actuació:

Programa per a centres educatius
Visites i tallers dirigits a educació
infantil, primària, secundària,
batxillerat, cicles formatius de grau
mitjà i superior, educació
universitària, formació contínua,
mestres i professorat.
Programa social
Visites i tallers per a centres i
col·lectius amb diversitat
funcional, en risc d’exclusió social
o amb necessitats específiques.
Programa per a adults i famílies
Tallers familiars, activitats,
projectes multidisciplinaris,
seminaris, cursos, etc.
Visites guiades per a públic
general

Durant el 2020 un total de 3.408
persones han participat als
projectes d’educació.
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

El nostre programa educatiu ha
inclòs un ventall de propostes,
amb una clara voluntat d’atendre
la diversitat de públics (famílies,
estudiants, mestres i professorat);
la diversitat funcional; adults i
públic general, desenvolupant
activitats específiques i projectes
transversals que pretenien donar
veu als diferents col·lectius
establint-ne el públic com a part
activa.

EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Amb vista al curs 2020-2021 el
Servei d’Educació i Activitats ha
actualitzat el seu programa per a
centres educatius i socials, amb la
finalitat de renovar l’oferta
d’activitats que es proposen des
de la Fundació Miró Mallorca
responent a un doble objectiu:
d’una banda, adaptar-se a les
circumstàncies sobrevingudes a
conseqüència de la pandèmia
mundial (covid-19) i, de l’altra,
innovar en el camp educatiu i
social creant un nou programa
que ha pretès aproximar-se a la
realitat dels infants i joves (així
com de la població general de l’illa)
configurant-se al voltant de les
noves tecnologies i l’art
contemporani com a agent
cultural transformador, amb la
Fundació i Joan Miró com a eixos
transversals.

El calendari d’activitats dins aquest
programa es va iniciar el mes
d’octubre i va finalitzar el mes de
juny. El programa d’activitats per a
centres educatius i socials s’ha
gestionat conjuntament amb
l’Ajuntament de Palma a través de
Palma Educa i durant el 2020
2.457 participants n’han duit a
terme les activitats.

La Fundació Miró Mallorca, a
través del seu programa per a
centres educatius i socials, vol
oferir i possibilitar un
aprenentatge significatiu que
s’adapti als diferents públics i
necessitats, fent ús del procés
creatiu com a recurs didàctic.
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PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

Activitats realitzades de gener a juny de 2020

“10Mil M2”

“Món Miró”

Data: de l’1 d’octubre de
2019 al 26 de maig de 2020.

Data: del 2 d’octubre de 2019
al 19 de juny de 2020.

“Debonatinta”
Data: de l’1 d’octubre de 2019
al 26 de maig de 2020.

Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i de
12 a 13.30 h.
Sinopsi: visita dinamitzada a
les instal·lacions de la
Fundació Miró Mallorca i a les
obres de l’exposició temporal
que han acostat els alumnes al
personatge i a l’obra de Joan
Miró.

Horari: dimarts, de 10 a 12 h.
Sinopsi: visita-taller en què
els i les participants s’han
apropat, mitjançant casos
pràctics, a les diferents
tècniques de gravat i
estampació, així com al
procés creatiu de Joan Miró.

Sinopsi: visita en què a partir
d’un joc d’observació i
experimentació artística els
alumnes han pogut conèixer i
redescobrir les arquitectures
que formen el Territori Miró
a Mallorca.
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: dimarts, de 10 a 12 h.

EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

Activitats realitzades de gener a juny de 2020

“Mirades a la carta”
Data: del 2 d’octubre de 2019 al 19 de juny de 2020.

“Preparam la visita
a la Miró”
Data: del 2 d’octubre de 2019 al
19 de juny de 2020.
Horari: a convenir.

“Maletes pedagògiques”
Data: del 2 d’octubre de 2019
al 19 de juny de 2020.
Horari: a convenir.
Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i de
12 a 13.30 h.

Sinopsi: visita per a col·lectius
que han volgut aprofundir
sobre un tema concret que no
forma part de la llista general
de visites.

Sinopsi: els i les docents han
pogut sol·licitar les maletes
pedagògiques, adaptades als
diferents nivells educatius,
per a treballar amb els
alumnes el personatge i
l’obra de Miró.
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: sessions que han
servit per a complementar les
visites educatives i oferir
material didàctic per a treballar
a l’aula.

EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

Activitats realitzades d'octubre a desembre de 2020

“Món Miró”

“Berenam amb Miró”

Data: de l’1 d’octubre de 2020
al 18 de juny de 2021.

Data: del 6 d’octubre de 2020
al 22 de juny de 2021.

“(In)Visibilitats”
Data: de l’1 d’octubre de 2020
al 18 de juny de 2021.

Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i de
12 a 13.30 h.
Sinopsi: visita dinamitzada a
les instal·lacions de la
Fundació Miró Mallorca i a les
obres de l’exposició temporal
que han acostat els alumnes al
personatge i a l’obra de Joan
Miró.

Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i de
12 a 13.30 h.
Sinopsi: recorregut per
l’exposició del museu des d’una
perspectiva pràctica i
participativa, mitjançant l’acció
i el joc verbal i corporal al
voltant de les invisibilitats i les
visibilitats artístiques,
personals i socials.

Sinopsi: projecte educatiu
digital que ha pretès ser una
alternativa a les sortides
presencials per a acostar la
Fundació Miró Mallorca i Joan
Miró a tots els centres
educatius. Amb aquesta
proposta s’ha convidat
l’alumnat a fer un treball
previ a l’aula al voltant de la
figura i l’obra de Joan Miró,
seguit d’una entrevista virtual
en directe des de l’escola,
mentre des d’un dels espais
del museu l’equip educatiu
anava contestant les
preguntes dels i de les
participants sobre l’artista, la
seva vida, la seva obra o
qualsevol altra curiositat que
els interessàs.
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: dimarts de 10 a 12 h
(*en línia).

EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

Activitats realitzades d'octubre a desembre de 2020

“Recursos pedagògics”

Data: de l’1 d’octubre de
2020 al 22 de juny de 2021.

Data: de l’1 d’octubre de 2020
al 22 de juny de 2021.

Horari: a convenir.

Horari: a convenir.

Sinopsi: proposta adreçada
al personal docent interessat
a treballar sobre la Fundació
Miró Mallorca i/o Joan Miró
des de qualsevol perspectiva,
tant si volien fer una visita
presencial al museu com si
estaven interessats a dur a
terme un projecte o activitat
autònoma al seu centre. Les
sessions s’han ofert de forma
presencial o en línia (via
videoconferència).

Sinopsi: els i les docents han
pogut sol·licitar les maletes
pedagògiques, adaptades als
diferents nivells educatius, per
a treballar amb els alumnes el
personatge i l’obra de Miró.
Atesa la situació derivada de la
crisi sanitària ocasionada pel
covid-19, el servei de préstec
de maletes pedagògiques en
format físic ha estat suspès
fins a nou avís i s’han ofert
exclusivament recursos
pedagògics digitals.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

“Encontres amb el
professorat”

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
40

EDUCACIÓ
PROGRAMA SOCIAL

Activitats realitzades de gener a juny de 2020
“Papers a la deriva

“Mou el traç!”

Data: de l’1 d’octubre de 2019
al 26 de maig de 2020.

Data: de l’1 d’octubre de 2019
al 26 de maig de 2020.

Horari: dimarts a les 10 h.

Horari: dimarts a les 10 h.

Sinopsi: visita-taller en què, a
través del llibre d’artista, ens
aproximam a Miró i
reflexionam sobre nosaltres i
el que ens envolta.
En una primera part, ens
acostam a l’univers de Joan
Miró, a través de la seva obra,
el procés creatiu i una visita a
les instal·lacions de la
Fundació Miró Mallorca.
Seguidament, duim a terme
un taller en què cream un
llibre d’artista a partir de
l’experimentació de diverses
tècniques, i reflexionam
sobre nosaltres mateixos.

Sinopsi: visita-taller basada en
l’experimentació artística a
partir del moviment, la línia, el
format del suport i la connexió
de tots aquests elements amb
Joan Miró.
Durant la primera part de
l’activitat ens aproximam a la
realitat de l’artista a partir de la
visita a les instal·lacions de la
Fundació Miró Mallorca. Un
cop dins l’Espai Educatiu,
realitzam diverses dinàmiques
incorporant-hi el que s’havia
descobert durant la visita. El fil
conductor ha estat el
moviment corporal,
l’experimentació plàstica i la
creació col·lectiva.
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El programa social ha tingut com a
objectiu desenvolupar visites i
tallers dirigits a col·lectius amb
diversitat funcional, en risc
d’exclusió social o amb necessitats
específiques. S’han establert vincles
de col·laboració i diàleg per a
acostar l’art contemporani, els
processos creatius i l’obra de Joan
Miró, mitjançant l’experiència, la
construcció en col·lectivitat i
l’experimentació. Amb tot, la
voluntat ha estat donar veu a la
diversitat i la inclusió, i potenciar-la.

EDUCACIÓ
PROGRAMA SOCIAL

Activitats realitzades d'octubre a desembre de 2020
“Món Miró

“Berenam amb Miró”

Data: de l’1 d’octubre de 2020
al 18 de juny de 2021.

Data: del 6 d’octubre de 2020 al
22 de juny de 2021.

“(In)Visibilitats”
Data: de l’1 d’octubre de 2020
al 18 de juny de 2021.

Sinopsi: visita dinamitzada a les
instal·lacions de la Fundació
Miró Mallorca i a les obres de
l’exposició temporal que han
acostat els alumnes al
personatge i a l’obra de Joan
Miró.

Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i de
12 a 13.30 h.
Sinopsi: recorregut per
l’exposició del museu des d’una
perspectiva pràctica i
participativa, mitjançant l’acció i
el joc verbal i corporal al voltant
de les invisibilitats i les
visibilitats artístiques, personals
i socials.

Sinopsi: projecte educatiu
digital que ha pretès ser una
alternativa a les sortides
presencials per a acostar la
Fundació Miró Mallorca i Joan
Miró a tots els centres
educatius. Amb aquesta
proposta s’ha convidat
l’alumnat a fer un treball previ a
l’aula al voltant de la figura i
obra de Joan Miró, seguit d’una
entrevista virtual en directe des
de l’escola, mentre des d’un
dels espais del museu l’equip
educatiu anava contestant les
preguntes dels i de les
participants sobre l’artista, la
seva vida, la seva obra o
qualsevol altra curiositat que
els interessàs.
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Horari: dimarts de 10 a 12 h
(*en línia).

Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i de
12 a 13.30 h.

EDUCACIÓ
PROGRAMA SOCIAL
Taula d'entitats

La Fundació ha participat en el
projecte de col·laboració amb el
Centre Municipal de Serveis
Socials Ponent, el Patronat
Municipal de l’Habitatge RIBA i
altres àrees municipals en el marc
de l’estratègia EDUSI.

S’ha pretès convertir la Fundació
en un punt de referència i fer les
diferents reunions al seu Espai
Educatiu. La finalitat ha estat
obtenir una informació molt
valuosa per a desenvolupar un pla
de millora i fer una xarxa al barri
on s’ha integrat la Fundació com a
far cultural internacional de l’àrea.

Comissió d’Infants i Joves:
- 18/02/2020: 6 persones (2 homes i 4
dones), 4 entitats/serveis
Comissió de Gent Gran:
- 17/01/2020: 6 persones (2 homes i 2
dones), 4 entitats/serveis
Comissió de Participació:
- 17/01/2020: 10 persones (4 homes i 6
dones), 9 entitats/serveis
- 15/12/2020: 5 persones (1 homes i 4
dones), 5 entitats/serveis
- 15/12/2020: 5 persones (2 homes i 3
dones), 5 entitats/serveis

Hi han participat 32 persones.
Per mesures de seguretat s’han
ajornat les diferents comissions
des de l’esclat de la pandèmia
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La finalitat d’aquesta col·laboració
ha estat conèixer, avaluar i
concretar amb millores la realitat
dels barris de Cala Major, Sant
Agustí i el Terreno, fent un conjunt
d’activitats educatives i sinèrgies
per a oferir als usuaris i residents
de l’àrea amb la participació activa
des de la mateixa Fundació.

Al llarg d’aquest 2020 hem
mantingut un conjunt de reunions
a la Fundació de les diferents
comissions, concretades en:

EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

El programa per a adults, famílies i
infants ha tingut com a objectiu
convertir la Fundació Miró
Mallorca en un espai obert on els i
les participants s’han pogut
acostar a l’art contemporani i als
processos creatius, mitjançant
vivències i l’experimentació
artística de manera dialògica.

De 2020 destacam els tallers
familiars “Mons creatius”, que es
duen a terme anualment per
estacions. A conseqüència de les
restriccions derivades de la crisi
sanitària (covid-19) únicament
s’han pogut dur a terme els
“Mons creatius d’hivern”, amb el
projecte “Troballes”, en el qual
han participat 130 persones.

Aquest any, com a novetat, vàrem
llançar “Viu l’estiu!”, un programa
d’activitats gratuïtes per al públic
familiar integrat per dues
propostes diferenciades:
“Rithm&Miró”, amb un total de
15 participants, i “Un jardí de
contes”, amb 72 participants. En
total han participat 87 persones al
programa d’estiu.

En total, al programa per a
adults, famílies i infants, hi han
participat 217 persones de
forma presencial i 612 usuaris
han visitat les propostes digitals
del projecte educatiu
#Miróenfamília a través del blog
EducaMiró, amb un total de 829
persones.
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Al llarg de l’any s’han dut a terme
diferents tipus de visites, activitats
i tallers dirigits a públic adult,
famílies i infants. Acostar-nos
plegats a l’home i a l’artista Joan
Miró, desenvolupar projectes
multidisciplinaris o mostrar com
l’art contemporani por ser una
eina transformadora han estat
alguns dels objectius d’aquest
programa.

Durant els mesos del confinament,
des del Departament d’Educació i
Activitats es va desenvolupar la
iniciativa #Miróenfamília, un
programa familiar en línia amb el
qual poder obrir una finestra a
altres mons en un moment
realment complex a causa de la
crisi sanitària derivada de la
pandèmia del covid-19. Dues
vegades per setmana (els
dimecres i els divendres) es varen
publicar al blog EducaMiró,
integrat al web de la Fundació
Miró Mallorca, diverses propostes
d’educació artística que tothom
que hi estàs interessat podia
desenvolupar des de ca seva. Les
temàtiques de les activitats han
estat molt diverses (dibuix,
pintura, escultura, art sonor, art
mural, obra gràfica, arquitectura,
reciclatge, jocs, titelles,
contacontes, etc.) i en ocasions
puntuals han girat al voltant de
dates de gran interès en l’àmbit
cultural i museístic (Diada de Sant
Jordi i Dia Internacional dels
Museus). A més, de les desset
propostes presentades en total,
dues han estat obra dels artistes i
educadors Miquel Garcia i Fabiana
Vinagre, guanyadors de la Beca
Pilar Juncosa & Sotheby‘s
d’Educació Artística de l’any 2018 i
2019, respectivament. Finalment,
s’han convidat els i les participants
a compartir fotografies i vídeos de
les seves experiències i els
resultats a les xarxes socials amb
l’etiqueta #Miróenfamília.

EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

Mons creatius d’hivern: “Troballes"
Data: 18 i 25 de gener per a nins i
nines de 3 a 5 anys; 1 i 8 de febrer
per a nins i nines de 6 a 9 anys; 22
de febrer i 7 de març de 2020 per a
nins i nines de 10 a 13 anys.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: d’11.15 a 13 h i d’11 a 13 h
Sinopsi: taller familiar que ha
tingut com a fil conductor la
creació de les històries de vida dels
objectes trobats per Joan Miró, que
actualment encara es poden
descobrir al Taller Sert, mitjançant
l’experimentació artística i
mesclant diferents tècniques,
algunes de les quals són pròpies
de les disciplines científiques.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

#Miróenfamília
Dates: del 18 de març al 2 de juny
de 2020.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: dimecres i divendres (*en
línia).
Nombre de propostes: 17.

Sinopsi: aquest projecte digital,
sorgit durant el confinament, ha
tingut com a finalitat posar a
l’abast de les famílies o de
qualsevol persona interessada en
l’experimentació artística i Joan
Miró, propostes pedagògiques
d’educació artística que s’han
pogut realitzar des de casa.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

Viu l’estiu!: “Rithm&Miró”
Dates: 24 de juliol i 28 d’agost de
2020, per a famílies amb nins i
nines d’entre 6 i 12 anys.
Horari: de 10.30 a 11.30 h.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: amb aquesta activitat
gratuïta s’han convidat els i les
participants a reflexionar, en
primer lloc, sobre diferents
aspectes vinculats amb la pintura i
el ritme a través de l’obra de Joan
Miró i, posteriorment,
experimentar i interpretar
col·lectivament ritmes pictòrics a
partir de la utilització del propi cos.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

Viu l’estiu!: “Un jardí de contes”
Dates: 3 de juliol i 7 d’agost de
2020, per a famílies amb nins i
nines d’entre 6 i 12 anys.
Horari: de 10 a 11 h.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: projecte comunitari i
participatiu gratuït creat entre
Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma, Càritas Mallorca i la
Fundació Miró Mallorca, que ha
tingut com a objectiu dinamitzar el
barri generant una proposta
horitzontal i col·laborativa que s’ha
duit a terme als jardins del museu.
Segons la sessió el contacontes ha
estat conduït per l’equip educatiu
de la Fundació o per una persona
adulta del mateix barri.
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EDUCACIÓ
VISITES GUIADES A LA FUNDACIÓ

La Fundació Miró Mallorca disposa
de diferents modalitats de visites
guiades sota demanda per a
gaudir d’un recorregut per l’obra i
la vida de Joan Miró a Mallorca. De
la mà d’especialistes s’ha pogut
conèixer la història, les tècniques,
les anècdotes i els detalls que han
fet de la visita una experiència
única.
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Els i les responsables de les visites
Íntim i Privada n’han guiades 5,
amb un total de 51 assistents.
Les responsables de les visites
genèriques n’han guiades 6, amb
un total de 39 assistents.
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EDUCACIÓ
Total de participants als projectes d’Educació 2020

Persones que han participat al

Programa per a centres educatius i
socials
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

2.489
Persones que han participat a les activitats per a

Adults, famílies i infants

829
Persones que han participat a les

Visites guiades

90
Total de participants
als projectes d’Educació 2020

3.408
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
CURSOS I TALLERS D’ARTS GRÀFIQUES

Càmera, paper, fotollibre. El fotollibre com a eina de
creació i difusió del treball fotogràfic.
Dirigit per Toni Amengual

“Mokuhanga”. Xilografia i
estampació japonesa
Dirigit per Sebi Subirós

Nre. màxim d’alumnes: 12
Nre. alumnes inscrits:
cancel·lat per la pandèmia
Data: del 25 al 30 de maig
De dilluns a divendres de 9 a 15 h;
dissabte de 10 a 14 h
Preu: 140 €

Nre. màxim d’alumnes: 12
Nre. d’alumnes inscrits:
cancel·lat per la pandèmia
Data: del 13 al 18 de juliol de 2020
Horari: de dilluns a divendres de 9 a
15 h; dissabte de 10 a 14 h
Preu: 225 €

Sinopsi: Les tècniques de
xilografia japonesa tenen la seva
màxima esplendor entre els segles
XVI-XIX i reapareixen amb força en
l’actualitat, tant a Orient com a
Occident. La seva característica
principal és l’ús de tintes a l’aigua
que ens permeten aconseguir
transparències i degradats i que
no requereixen tòrcul o premses
per a la seva estampació, i es
realitza de manera manual amb el
baren. Aquestes faciliten a l’artista
un treball exempt de toxicitat i
sense necessitat de grans
infraestructures al taller, alhora
que constitueixen una de les
tècniques de gravat en les quals el
contacte i el control entre l’artista i
els materials són més íntims.
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Sinopsi: En un món saturat de
pantalles on consumim fotografia
de manera compulsiva cobra molt
de sentit continuar publicant
fotografies en paper. Observar a
un altre ritme i gaudir de
l’experiència física del llibre i la
fotografia impresa. Des de fa poc
més d’una dècada el fotollibre s’ha
convertit en el format principal de
difusió de la fotografia
contemporània. Amb una àmplia
experiència en la publicació de
fotollibres, tant propis com
d’altres, en aquest taller Toni
Amengual proposa crear un grup
de treball per a conèixer i posar en
pràctica totes les eines i fases de
producció del format fotollibre,
des de la idea, la realització i la
producció fins a com presentar i
difondre el resultat final una
vegada publicat.

Objectius: L’objectiu d’aquest
taller és conèixer i posar en
pràctica totes les fases de creació
d’una publicació
fotogràfica/fotollibre fins a la seva
difusió. El taller es durà a terme a
l’espai de la Fundació Miró
Mallorca, aprofitant les seves
instal·lacions i el seu entorn
privilegiat per a la creació.

TALLERS D’OBRA GRÀFICA
CURSOS I TALLERS D’ARTS GRÀFIQUES

Ceràmica. Porcellana per a propostes artístiques
Dirigit per Ana Felipe Royo
Nre. màxim d’alumnes: 12
Nre. d’alumnes inscrits: 12
Data: del 27 de juliol a l’1 d’agost de
2020
Horari: de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 19 h,
dissabte de 10 a 14 h
Preu: 225 €

Des d’aleshores es va estendre als
centres productors de ceràmica
europea. A partir d’aquestes dates
es tenen coneixements abundants
sobre aquesta tècnica, encara que
durant molt de temps la producció
va quedar relegada a l’aspecte
industrial. Tan sols fa unes poques
dècades que els artistes i els
ceramistes artesanals han pogut
accedir a aquestes pastes i
tècniques, ja que durant molt de
temps prevalien els secretismes
professionals.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: La porcellana és un
material ceràmic d’alta
temperatura molt blanc, dur i
translúcid, i molt apreciat, que
apareix a la Xina en l’època de la
dinastia Shui (581-617). No serà
fins al segle XIV quan es realitzin
les primeres importacions de
porcellana xinesa a Europa. La
seva fórmula d’elaboració era
secreta. A Europa es varen
efectuar nombrosos intents per a
obtenir quelcom de semblant,
però no es va aconseguir fins al s.
XVIII a Alemanya, on es feren les
primeres porcellanes dures
similars a les orientals.

Objectius:
Aquest curs s’oferí a artistes
plàstics i ceramistes tant
professionals com aficionats per a
endinsar-se en l’apassionant món
de la porcellana amb un
enfocament artístic. Ens
acostàrem al coneixement bàsic
dels materials i a un sistema de
treball aplicable tant als tallers
propis com a escoles.
Aquest taller va acostar el
tractament i les possibilitats de la
porcellana perquè qualsevol els
pogués entendre. Donà a conèixer
els avantatges i les limitacions
d’aquest material, per a
posteriorment abordar de manera
personal els projectes sense
decepcions.
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
EDICIONS REALITZADES ALS TALLERS D’OBRA GRÀFICA

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

La Fundació recull, a l’article 7 dels
seus Estatuts, entre altres finalitats
fundacionals, la concessió de
premis, beques i estímuls per a la
creació artística i l’impuls constant
dels tallers gràfics i els tallers de
creació adreçats a artistes i
creadors en general, en un
equilibri entre la memòria i la
innovació, i estimulant la creació i
el suport a joves creadors. A més,
l’article 8 estableix que la Fundació
ha d’impulsar la creació artística
en totes les seves manifestacions.
La Fundació vol realitzar l’edició
especial d’un projecte d’obra
gràfica vinculat a un artista amb
caràcter bianual. En aquest cas
l’artista seleccionat va ser el
fotògraf Chema Madoz.
La Fundació dota amb 10.000 € la
partida pressupostària
corresponent per a la realització
de l’edició especial. Les obres
s’editaran als Tallers d’Obra
Gràfica de la Fundació, i el nombre
d’exemplars s’acordarà i dividirà
en dues parts iguals. Els exemplars
de la Fundació formaran part de la
col·lecció i una altra part estarà
disponible per a la seva venda.
Chema Madoz és un dels fotògrafs
contemporanis més rellevants i ha
estat guardonat amb el Premi
Nacional de Fotografia d’Espanya,
el Premi PhotoEspaña i el Premi
Higasikawa Overseas
Photographer del Higasikawa,
PhotoFestival de Japó.
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
EDICIONS REALITZADES ALS TALLERS D’OBRA GRÀFICA

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Des de 1990 comença a
desenvolupar el concepte
d’objectes, tema que serà una
constant en la seva fotografia.
L’obra de Madoz s’acosta a la
variant de les escultures peribles;
caracteritzades per una senzillesa
total, sempre en blanc i negre,
amb una acurada il·luminació i
simplicitat en la fabricació dels
objectes que fotografia.

Aquest projecte, el va iniciar
l’artista ChemaMadoz a la
Fundació durant el mes de
desembre de 2019 i l’obra s’ha
començat a editar el desembre de
2020.

El total de les obres editades serà
de 90. Totes estan numerades i
firmades per l’autor de la següent
forma:
Sèrie de tres fotografies
Tècnica: Impressió digital damunt
paper Hahnemühle Fine Art Baryta
de 325 g
Mides del paper: 40 x 30 cm
Mides de la imatge: 28 x 28 cm
Edició de 20 exemplars numerats,
5 proves d’artista i 5 H.C.
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
EDICIONS REALITZADES ALS TALLERS D’OBRA GRÀFICA

L’artista resident a Casa Velázquez
Keke Vilabelda ha estat treballant
als Tallers de Gravat del 23 al 27
de novembre, editant les seves
obres en impressió digital en gran
format de les seves imatges
recollides i formades mitjançant
un escàner digital de petit format.
Ha editat un total de 4 obres de
200×100 cm.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Les artistes Shirin Salehi i Inma
Herrera, guardonades amb el
Premi de Creació 2018, iniciaren el
seu projecte Un punto fijo para
orientarse als tallers d'obra gràfica
i al taller de ceràmica durant cinc
setmanes, del 7 de setembre al 9
d'octubre. La producció d'aquest
projecte continuà el gener de 2021
i s’exposarà a l'Espai Cúbic de
l'edifici Moneo de juny a setembre
de 2021.
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
LLOGUER DELS TALLERS I CESSIÓ D’ESPAIS

En els darrers anys la Fundació
Miró Mallorca ha obert els seus
Tallers de Gravat, litografia,
serigrafia, ceràmica i impressió
digital a artistes joves que vulguin
desenvolupar els seus projectes
autònomament.

Els Tallers d’Obra Gràfica de Joan
Miró són el llegat de l’artista als
joves creadors. Es troben situats a
Son Boter, casal mallorquí del s.
XVIII, on l’artista els posa en marxa
a finals dels anys 60. La Fundació
Miró Mallorca conserva els tallers
de litografia i gravat que va usar
Miró per a la realització de les
seves sèries d’obra gràfica i els
seus llibres d’artista, a més de
mantenir l’atmosfera especial que
l’inspirà. Posteriorment, s’hi han
incorporat instal·lacions per a
serigrafia, ceràmica, fotografia i
sistemes d’impressió digital.

Contacte
Tallers d’Obra Gràfica
Fundació Miró Mallorca
C. de Saridakis, 29
07015 Palma
Tel. +34 971 701 420
Fax +34 971 702 102
tog@miromallorca.com

És en aquest context, i en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Palma i la seva Àrea de Cultura,
que la Fundació vol ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques que
aquesta pandèmia ha deixat en el
sector cultural. Per això, ofereix els
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró
i l’assistència tècnica gratuïta a tots
els artistes que vulguin fer ús de
les seves instal·lacions fins a l’estiu
de 2021. Se suposa i es preveu
que, en un any, els equipaments
culturals podran reprendre
l’activitat cultural amb normalitat.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
56

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Dins el marc del Pla de cultura
postcovid-19 de l’Ajuntament de
Palma, la Fundació ofereix els
seus tallers gratuïtament, perquè
els artistes en puguin fer ús.

La pandèmia del covid-19 ha
generat una nova realitat que
afecta no només els nostres
sistemes sanitaris; també ha
sacsejat, i de quina manera, la
nostra economia i, per
descomptat, la nostra cultura. De
fet, el sector cultural, com molts
altres sectors d’afectats, s’ha vist
obligat a aturar part de la seva
activitat. La cultura ha ajudat i
ajuda, en aquestes situacions de
crisi, gràcies a la producció
artística i les diferents iniciatives
culturals i pedagògiques, com han
estat les pròpies desenvolupades
per la Fundació al llarg dels
darrers mesos, en què el
confinament i les mesures
excepcionals, com el Decret de
l’estat d’alarma, ens han obligat a
tots a protegir-nos i aïllar-nos dins
l’esfera més íntima i personal de
les nostres llars.

TALLERS D’OBRA GRÀFICA
LLOGUER DELS TALLERS I CESSIÓ D’ESPAIS

Qui s’hi pot inscriure: qualsevol
artista de les Illes Balears, resident
o local, que vulgui desenvolupar el
seu projecte de forma autònoma
als Tallers d’Obra Gràfica de la
Fundació.
Període: del 15/06/2020 al
15/06/2021
Sol·licitud: enviant-ne el formulari
en línia

Quant de temps podran ser
utilitzats els tallers pel mateix
artista: els períodes d’ús
d’aquests espais de creació són
d’una setmana preferentment i/o
d’un màxim de dues, per ordre de
recepció de les sol·licituds i
sempre que la programació dels
tallers ho permeti. Per a períodes
més llargs es demana un projecte i
es valora cada cas.
Cost: se cedeix de manera gratuïta
l’ús dels Tallers d’Obra Gràfica i
l’assessorament tècnic del mestre
de tallers, però no els materials
que cada persona necessiti per a
desenvolupar el seu projecte, que
són a càrrec de cada artista.

Santi Taura va utilitzar el taller
de ceràmica per a fer tres
cuites dins els mesos de gener
i febrer de 2020.
Xim Llompart treballà al taller
de ceràmica durant una
setmana el mes de febrer.
Entre el mes de febrer i el març
Cecilia Segura i Natàlia Nicolás
realitzaren una cuita al forn de
ceràmica.
Joan Rotger va fer el seu
projecte de ceràmica del 9 al
13 de març, que es va veure
interromput pel confinament.

Des de l’inici d’aquesta iniciativa
els usuaris de tallers han estat els
següents:
Mar Guerrero dugué a terme el
seu projecte al taller de
serigrafia, dues setmanes. Del
29 de maig al 10 de juny.

Maria Ferrer Planells executà
el seu projecte de gravat del 17
al 21 d’agost. Miquel Àngel
Oliver Costa dugué a terme el
seu projecte al taller de
serigrafia, durant una setmana
del 21 al 25 de setembre.
Maria Elisa Braem va utilitzar el
forn de ceràmica per a fer
cuites de la seva obra en tres
ocasions, els mesos de
setembre i novembre.
Julio Varela Moyano al taller de
gravat durant un dia el
novembre per a la realització
d’una xilografia a gran format.
Oriol Angrill dugué a terme el
seu projecte de monotips del
19 al 30 d’octubre.
Tomás Pizá va fer una edició
de tres serigrafies amb l’ajuda
tècnica de Cecília Segura del 30
de novembre a l’11 de
desembre.

Arina Antonova va utilitzar el
forn de ceràmica per a fer
cuites de la seva obra en dues
ocasions el mes de juny.
Cèlia Márquez al taller de
litografia del 7 al 17 de juliol.
Marijo Ribas va realitzar
diverses peces de ceràmica a
partir de l’11 d’agost durant
una setmana.

Mar Guerrero

Cèlia Màrquez
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Horaris disponibles: de dilluns a
divendres de 10 a 16 h

A principis d’any 2020 tinguérem
els següents usuaris als tallers:

TALLERS D’OBRA GRÀFICA
Total de participants als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Professors

1
Total d’usuaris de
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

cursos

12
Total d’usuaris

lloguers d’espais

14
Altres, i premis i beques de projectes
d’edició

3
Total usuaris
Tallers d’Obra Gràfica 2020

30
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VI EDICIÓ DEL CONCURS PER A IL·LUSTRAR L’OBRA GRÀFICA PER ALS
TITULATS DE LA UIB 2019-20

La UIB, amb la col·laboració de la
Fundació Miró Mallorca, va
convocar la sisena edició del
concurs per a seleccionar l’obra
gràfica que es reprodueix per a
oferir-la als alumnes titulats
aquest any acadèmic 2019-20.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

El 20 de juliol del 2020, a la UIB, es
va reunir el jurat, format per
Antonio Fernández-Coca, Andreu
Bover i Alejandro Ysasi, i es va
resoldre declarar desert el
concurs.

Les activitats de caràcter cultural
contemporani són les
programades pel Departament i
són de música i dansa, fotografia i
cinema, arquitectura i paisatge,
conferències i seminaris de caire
literari, filosòfiques, científiques i
artístiques.

Diferents activitats han estat
anul·lades o ajornades, com l’MLF
PRO, que forma part de les
activitats del Mallorca Live, i
Play’20, un cicle de cinema a
l’exterior de la Fundació que es
programa el mes d’agost.

Totes serveixen per a
contextualitzar la figura de Miró i
convertir la Fundació en un espai
per a pensar, dialogar i crear
experiències cognitives i/o
emocionals significatives per als
visitants.
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Execució i presentació del projecte Poètiques de la matèria,
de Fabiana Vinagre
Data d’execució: del 20 de febrer
al 12 de març de forma presencial
i fins al 25 de setembre de 2020 de
forma telemàtica.

Lloc: Espai Educatiu de la
Fundació Miró Mallorca.

Segons la creadora del projecte,
Fabiana S. Vinagre, l’objectiu era
“dotar aquestes persones d’una
major autonomia; fer-los sentir i
creure que la seva diversitat pot i
ha d’aportar a la nostra societat.
Com feia Miró, ens inspiràrem
gràcies als objectes i les
sensacions més primitives.
Miràrem les coses i la realitat
mironiana des d’un altre punt de
vista. Per a mi Miró és inspiració
pura, no una còpia. No volem
copiar l’artista ni imitar-lo; volem
sentir amb el cos i no només amb
la ment.”

Diferents usuaris, amb diversitats
cognitives i funcionals, varen
incorporar-se al projecte
col·laboratiu. Aquests grups es
nodreixen dels participants de
l’ONCE, amb invidents i persones
de baixa visió, usuaris de la UCR
de Son Gibert, diagnosticats amb
trastorns psicosocials, usuaris de
la Fundació Aspace, persones amb
paràlisi cerebral, i els cuidadors,
formant un grup d’una vintena de
participants a les sessions
realitzades.

Fabiana va desenvolupar un
conjunt de propostes de creació
plàstica impulsades per la poesia i
l’exploració d’allò sensorial, i
recolzades en la idea de la fusió
d’arts practicada pel mateix Miró.
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Sinopsi: es va dur a terme el
projecte Poètiques de la matèria,
creat per Fabiana Vinagre, que fou
guardonat amb la Beca Pilar
Juncosa 2019 a un Projecte
d’Educació Artística.

ACTIVITATS CULTURALS

Cada sessió setmanal tenia una
durada de dues hores i mitja, on
es produïen visites guiades per la
Fundació, exercicis de
sensibilització dels sentits i creació
plàstica a l’Espai Didàctic.
Les dues darreres sessions i la
clausura es varen haver de
suspendre per la pandèmia.

A la conclusió de la seva estada va
incorporar les vulnerabilitats de
tots els participants i va convertirles en una eina per a afermar-nos
en la diferència, element que pot
aportar moviment, pensament
crític i canvis a la societat.
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Se’n va intentar realitzar una
clausura al mes de setembre de
forma telemàtica i no va ser
possible perquè dos dels tres
grups s’havien clausurat per
motius de salut.

ACTIVITATS CULTURALS

Presentació del projecte “Habitatge digne 2018-2021”
Data d’execució: 21 de febrer de
2020.
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca.
Horari: 12 h.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: es va presentar el
projecte “Habitatge digne 20182021”, dins el Pla Litoral de
Ponent, el qual s’emmarca en
l’estratègia EDUSI Pla Litoral de
Ponent, dins l’objectiu temàtic 9:
“Inclusió social i lluita contra la
pobresa”.

El projecte és organitzat per EDUSI
(Estratègia de desenvolupament
urbà sostenible integrat),
l'Ajuntament de Palma, el Patronat
de l'Habitatge de Palma i Europa, a
través dels fons FEDER.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
62

ACTIVITATS CULTURALS

Cicle de cinema “Històries en femení”
Data d’execució: 5 de març de
2020.
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: “Històries en femení”
presenta documentals i pel·lícules
que posen l’espectador davant de
diferents qüestions socials com la
immigració o el bullying. Després
de cada projecció es fomentava un
debat moderat per una persona
especialitzada i que comptava
amb la participació d’un expert o
experta en el tema, que animava
el públic a opinar i expressar les
seves idees.
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Es tracta d’un projecte inclusiu i
comunitari, emmarcat en el Pla
Litoral de Ponent, que
desenvolupa el Centre Municipal
de Serveis Socials de Ponent amb
la col·laboració de la Fundació
Miró Mallorca. Amb aquest cicle es
pretenia crear un punt de trobada
per a la gent gran del barri, les
seves famílies i els seus amics, tot i
que l’activitat estava oberta al
públic en general. Tots varen
participar activament en el procés
de materialització de l’activitat,
alhora que es revaluava l’espai de
l’auditori de la Fundació.

Amb aquest nova activitat es volia
potenciar l’apoderament de la
comunitat del barri, donar més
visibilitat al veïnat i ajudar-lo a
construir un projecte propi. És un
projecte del barri i per al barri,
encara que obert a tothom,
desenvolupat pel mateix col·lectiu
de la barriada i amb el suport de
Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma i la Fundació Miró Mallorca.
Vam començar el projecte amb
Bolingo. El bosque del amor, 2019.
Alejandro G. Salgado. 5 de març a
les 17 h.

Els següents títols no es varen
poder projectar a causa del covid19:
14 Kilómetros, 2007. Gerardo
Olivares. 12 de març a les 17 h
Manzanas, pollos y quimeras, 2013.
Inés París. 19 de març a les 17 h
Cerdita, 2018. Carlota Martínez
Pereda. 26 de març a les 17 h
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Sant Joan 2020. Concurs
de fotografia “Aquest
Sant Joan el fas tu!"
Data: del 19 al 24 de juny de 2020.

Data: des del 24 de juny de 2020
(*activitat en curs).
Sinopsi: es tracta d’un conjunt de
càpsules audiovisuals breus que
es publiquen periòdicament a les
xarxes socials de la Fundació Miró
Mallorca (@MiroMallorca) per a
acostar virtualment al públic l’obra
i la vida de Joan Miró a través de
les paraules del mateix artista. És
un instant de connexió amb el seu
esperit, amb l’espai concret, un
breu instant de delit estètic,
filosòfic, artístic i poètic.
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Sinopsi: concurs de fotografia,
obert a tot el públic, que té per
objectiu captar imatges d’objectes
quotidians que podrien haver
inspirat Joan Miró per a crear els
seus personatges escultòrics
utilitzant la tècnica de l’assemblage.
Els i les participants havien
d’assignar a les seves fotografies
una etiqueta que definís per què
creuen que, a Miró, li agradaria
emprar aquell objecte. Finalment,
se’ls convidava a compartir les
imatges a les xarxes socials de la
Fundació Miró Mallorca
(@MiroMallorca) amb l’etiqueta
#JofaigSantJoan2020 i la que triïn
per a les seves peces. S’atorgaren
dos premis a les millors
fotografies. El primer premi
consistia en un passi anual a la
Fundació i un detall exclusiu. Hi
havia també un segon premi, que
consistia en un obsequi mironià
molt especial.

“RecitaMiró”

ACTIVITATS CULTURALS

Cicle de Cinema Familiar a la Fresca. Ballerina
Data: 3 de juliol de 2020.
Horari: de 22 a 23.30 h.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: Ballerina (2016) és una
pel·lícula francocanadenca
d'animació en 3D, en llengua
anglesa. Es tracta d'una trama
d'aventures que gira al voltant
del ball i els musicals, codirigida
per Eric Summer i Éric Warin. El
guió, escrit per Summer, Carol
Noble i Laurent Zeitoun, amb
música de Klaus Badelt, ens
presenta una al·lota òrfena i
pobra que somnia ser ballarina
i té la possibilitat de fer una
audició a la reconeguda escola
del Ballet de l'Òpera de París.
Aquest Cicle de Cinema
Familiar a la Fresca forma part
les activitats del Pla d’estiu per
a infants 2020 de l’Ajuntament
de Palma, en col·laboració amb
altres entitats com CineCiutat o
l’Associació per a la Salut
Mental Gira-Sol.
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Miró Music Series

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Es tracta d’un projecte que ha
estat possible gràcies a la
col·laboració amb l’Associació
d’Intèrprets de Música Clàssica de
les Illes Balears, de la mà del músic
Rodrigo Vila, del quartet de
saxofons Lítore Quartet, i amb la
col·laboració de la ballarina de
dansa clàssica i contemporània
Catalina Carrasco. Gràcies a ells la
Fundació ha generat un projecte
que afavoreix la cultura i
aprofundeix en els valors musicals
del mateix Joan Miró.
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Miró Music Series estava integrat
per cinc microconcerts amb
música de saxo i dansa, i en un
escenari únic, com són els
diferents racons de la Fundació
Miró Mallorca:

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Erik Satie (1866-1925) /
Gymnopedies (1888). Intèrprets:
Lítore Quartet; coreografia:
Catalina Carrasco
Claude Debussy (1862-1918) /
Syrinx (1913). Intèrpret:
Rodrigo Vila; coreografia:
Catalina Carrasco
John Cage (1912-1992) / Four 5
(1991). Intèrprets: Lítore
Quartet; coreografia: Catalina
Carrasco
J. S. Bach (1685-1750) / Partita
BWV 1013 (1718 aprox.).
Intèrpret: Rodrigo Vila;
coreografia: Catalina Carrasco
Karlheinz Stockhausen (19282007) / Knabenduett (1980).
Asisis Duet Baaldansa/Catalina
Carrasco/Körper
A 15 de gener de 2021 se n’han fet
677 visualitzacions a través del
web.
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Concert de Salvatge Cor
Data: 4 de desembre de 2020.
Horari: 19 h.
Preu: 3 €.
Lloc: vestíbul de la Fundació.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: el poeta i compositor
Llorenç Romera Pericàs, amb el
seu grup format per Sara Mingolla
(teclat), Pere Font (baix), Faust
Morell (guitarra) i Tomeu Juan
Fuster (bateria), presentaren el seu
darrer treball, Bruixes, pel qual han
obtingut el Premi Ciutat de Palma
Bonet de Sant Pere de Música.
Per motius de les restriccions
imposades a causa del covid-19,
l’ocupació fou de 30 persones.
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VIII Festival de Videodansa
Data: 23 de desembre de 2020.
Lloc: web.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: es tracta de la vuitena
edició del Festival; s’hi presentaren
diferents curtmetratges d’artistes
exclusivament de les Illes Balears,
com Leticia Maria, Concha Vidal i
Belén Iniesta, que es dediquen
amb continuïtat a aquest gènere.
Són una sèrie de films que acosten
la videodansa tant al públic expert
com a persones alienes, curiosos o
interessats. Fan referència a
coreografies creades per a la
càmera en què, al contrari que en
la documentació d’actuacions de
dansa, aquesta forma part de la
coreografia.
A 15 de gener de 2021 se n’han fet
658 visualitzacions a través del
web.
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Total de participants presencials a d’altres activitats culturals de 2020

Fotografia i cinema

51
Música i dansa
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

30
Conferències, cursos, tallers,
presentacions i seminaris

79
Total participants
presencials a d’altres activitats culturals de 2020

160

Música i dansa
(visualitzacions a través del web)

1325
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Producció del Premi
Pilar Juncosa I Sotheby’s
de Creació Artística 2019

Pilar Juncosa
i Sotheby’s 2020
La Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca, seguint la voluntat
dels seus fundadors, vol
promoure i difondre els valors
creatius contemporanis, ajudar
les joves generacions d’artistes
en la seva formació i impulsarlos en el seu compromís
d’innovació i de recerca sincera
de nous camins de creació.

Així mateix, pretén promoure
treballs d’investigació sobre la
vida i l’obra de Joan Miró, així
com el seu context artístic i
cultural, especialment els seus
aspectes menys coneguts.
També vol col·laborar en el
reconeixement del seu
exemple creatiu i vital
mitjançant programes i
projectes educatius que
apropin l’art contemporani a la
societat.
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Les artistes Shirin Salehi i Inma
Herrera han iniciat als tallers
d'obra gràfica i al taller de
ceràmica el seu projecte Un punto
fijo para orientarse. Durant cinc
setmanes, del 7 de setembre al 9
d'octubre, han realitzat gran part
de la producció del projecte, que
acabarà el 2021.

Premis i Beques

PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S

Jurat
La Fundació Miró Mallorca va
nomenar un jurat qualificat per a
la selecció i la concessió dels
Premis o Beques Pilar Juncosa.
Aquesta composició es pot
consultar a l’apartat dels
guardonats.

Premi Biennal Pilar Juncosa
d’Edició, dotat amb 10.000 €
Juan Escudero García
L’objectiu de l’artista és la
realització d’una estampa a gran
format i la seva corresponent
edició. Per les característiques
d’aquest gravat, l’artista també
projecta l’elaboració d’una eina
específica, per a crear la pròpia
obra. La peça pretén harmonitzar
atzar i deriva amb precisió i
control, i manifestar una
expressivitat violenta des d’un
treball lent, laboriós i pacient. Vol
cridar l’atenció sobre el temps de
qualitat i de cura a les nostres
vides. Cerca el “punt de partida”,
com feia Miró a l’inici de la creació
de les seves obres.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Davant la pandèmia del covid-19,
el jurat es va reunir de forma
presencial, en part, i de forma
telemàtica.

Guardonats pels Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2020

Juan Escudero García

El jurat va estar format per:
Francisco Copado, director de la
Fundació Miró Mallorca.
Joan Bordes, delegat de la Calcografia
Nacional i membre de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de San Fernando.
Inma Prieto, directora d'Es Baluard
Museu d'Art Modern i Contemporani de
Palma.
Fabienne Aguado, directora d’Estudis
Artístics de La Casa de Velázquez.
Susane Collins, representant de l’Slade
School of Fine Arts, UCL.
Patricia Juncosa Vecchierini,
conservadora de la Fundació Miró
Mallorca.
Alejandro Ysasi Alonso, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Miró Mallorca.
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Beca Pilar Juncosa
d’investigació sobre Miró i el
seu context artisticocultural,
dotada amb 5.000 €

El jurat va estar format per:
Francisco Copado Carralero, director
de la Fundació Miró Mallorca.
Lola Fernández, vocal nada del
Patronat de la Fundació Miró Mallorca.
Josep Massot, escriptor i periodista
cultural, de forma telemàtica.
Patricia Juncosa Vecchierini,
conservadora de la Fundació Miró
Mallorca.
Alejandro Ysasi Alonso, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Miró Mallorca.

Mar Gómez Lobón

Anna Berenguer Albero
El projecte ha de promoure i
motivar l’acostament d’un sector
de públic específic (professorat,
nins, joves, adults, persones grans,
discapacitats, etc.) a l’art
contemporani, així com estar
relacionat amb el fons documental
i artístic de la Fundació o amb
qualsevol altre aspecte de la
creació contemporània.
El jurat va estar format per:
Francisco Copado Carralero, director
de la Fundació Miró Mallorca.
Aina Bausà Medrano, directora
general d'Arts Visuals de l’Ajuntament de
Palma.
Apol·lònia Mora Vidal, tècnica de la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Palma.
Alejandro Ysasi Alonso, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Miró Mallorca.

1 beca de residència, formació i
participació a l’Slade School of
Fine Arts, University College,
Londres
Dotada amb 3.000 € per a cobrir
les despeses de viatge,
allotjament, etc. a Londres. L’Slade
facilita l’ús d’un estudi durant un
mes i l’accés als tallers d’obra
gràfica de la Universitat i a d’altres
activitats acadèmiques
programades durant el seu any
lectiu.
La beca ha estat atorgada a Mar
Guerrero Font.

Mar Guerrero Font

Anna Berenguer Albero

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
74

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Mar Gómez Lobón
El seu projecte proposa realitzar
un estudi dels colors i els pigments
utilitzats per Miró durant la seva
etapa creativa al Taller Sert.
L’estudi es durà a terme
mitjançant l’anàlisi fisicoquímica
de mostres de tubs de pintura i
d’obres d’art existents a la
Col·lecció. Els resultats de l’estudi
donaran resposta a algunes
incògnites sobre la degradació
d’alguns dels seus materials i
suposaran una contribució al
coneixement dels materials
artístics de Joan Miró i la
conservació de la seva obra.

Beca Pilar Juncosa per a un
projecte d’educació artística,
dotada amb 4.000 €

PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S
Guardonats pels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020
2 beques de formació per a
participar als cursos dels
Tallers d’Obra Gràfica de
Joan Miró
Dues beques obertes a artistes
interessats en les tècniques
d’estampació i obra seriada per a
participar als cursos que la
Fundació Miró Mallorca organitza
anualment als Tallers d’Obra
Gràfica de Joan Miró.

Ciara Quilty

En aquesta convocatòria els
guardonats amb aquestes beques
han estat els artistes Susanna
Inglada Heredero i Ciara QuiltyHarper.
El jurat va estar format per:
Francisco Copado, director de la
Fundació Miró Mallorca.
Joan Bordes, delegat de la Calcografia
Nacional i membre de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de San Fernando.
Inma Prieto, directora d'Es Baluard
Museu d'Art Modern i Contemporani de
Palma.
Fabienne Aguado, directora d’Estudis
Artístics de La Casa de Velázquez.
Susane Collins, representant de l’Slade
School of Fine Arts, UCL.
Patricia Juncosa Vecchierini,
conservadora de la Fundació Miró
Mallorca.
Alejandro Ysasi Alonso, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Miró Mallorca.
Joan Oliver Argelés, mestre dels
Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació
Miró Mallorca.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
75

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Susanna Inglada

Cada beca està dotada amb la
matrícula gratuïta en un dels
cursos-taller organitzats al llarg de
l’any següent i amb 1.500 € (bruts)
per a despeses de viatge,
allotjament, etc.

PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S
Guardonats pels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020
3 beques de residència i
participació artística a altres
centres

2 beques de residència,
formació i participació a La
Casa de Velázquez de Madrid

El jurat va estar constituït per:
Francisco Copado, director de la
Fundació Miró Mallorca.
Joan Bordes, delegat de la Calcografia
Nacional i membre de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de San Fernando.
Inma Prieto, directora d'Es Baluard
Museu d'Art Modern i Contemporani de
Palma.
Fabienne Aguado, directora d’Estudis
Artístics de La Casa de Velázquez.
Susane Collins, representant de l’Slade
School of Fine Arts. UCL.
Alejandro Ysasi Alonso, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Miró Mallorca.

Dotades amb 3.000 € per a cobrir
les despeses de viatge,
manteniment, etc.
La Casa de Velázquez proporciona
l’allotjament a la seva residència
de Madrid, com també l’ús d’un
dels seus estudis i la participació al
seu programa d’activitats.
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Els dos guardonats han estat els
artistes Ángel Núñez Pombo i
Natalia Andrea Mejía Murillo.

Ángel Núñez Pombo

Natalia Andrea Mejía Murillo
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Els alumnes de la Universitat de
les Illes Balears (UIB) i de l’Escola
d’Art i Superior de Disseny de les
Illes Balears (ESADIB) poden
desenvolupar les pràctiques
acadèmiques al Departament
d’Educació i Activitats de la
Fundació Miró Mallorca.
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Durant el 2020 han demanat
realitzar el programa de
pràctiques (no laborals) al
Departament d’Educació i
Activitats de la Fundació Miró
quatre persones, dues provinents
del Grau d’Educació Social de la
UIB, una del Grau d'Història de
l'Art i, l’altra, de l’Acadèmia de
Belles Arts de Nàpols, Guendalina
Cristiano, la qual va arribar a
iniciar la seva estada a la Fundació,
de l’11 al 12 de març, i va quedar
confinada a ca seva fins a la seva
partida de Mallorca, el 8 d’abril de
2020.

La Fundació Miró Mallorca va
suspendre totes les activitats
seguint les recomanacions de la
Conselleria de Salut i Consum
del Govern de les Illes Balears
davant la pandèmia del covid-19

VENDING

S’ha demanat i s’ha incorporat, el
25 de setembre, el servei d’una
màquina de begudes i menjar, en
substitució del servei de cafeteria.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS
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Balanç de l'any

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS
Reobertura postcovid de la Fundació (2 de juny de 2020)
Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s en línia
El repte d’aparèixer a les grans publicacions de prestigi
- El País
- Revista Ronda Iberia
- Vanity Fair
- Tràiler d’Estrella Damm / Salvatge Cor
- Tràiler de Spain Passion / Objectiu, la Xina

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Gener-març
Abril-juny
Juliol-setembre
Octubre-desembre

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 2020

PRESENTACIÓ

DEPARTAMENT COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Comunicació i màrqueting

El Departament de Comunicació i
Màrqueting de la Fundació té com a
objectiu principal donar a conèixer,
promoure i difondre l’obra i la vida de Joan
Miró, així com els espais de creació de
l’artista a Mallorca. Som l’altaveu i els ulls
de la institució, i és responsabilitat nostra
donar a conèixer també totes les activitats,
accions, exposicions i iniciatives que es
duen a terme a la Fundació, un propòsit
que s’assoleix gràcies una estratègia
comunicativa, en contínua actualització,
que ens permet, no només arribar a l’àmbit
local i autonòmic, sinó també disposar
d’eines i aliances per a ser presents als
àmbits nacional i internacional.

/Qui som?

Responsable del servei:

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

/Què fem?

Roser Salmoral Buitrago (1)
Comunicació:

Núria Sureda Berná (2)

1

2
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Balanç de l'any
Sens dubte tots hauríem preferit
que el covid-19 no arribàs mai a
les nostres vides però, com que ha
arribat, ara més que mai, hem de
ser resilients i adaptar-nos a
cada nova situació que ens
presenti el futur. Des del
Departament de Comunicació i
Màrqueting seguirem fem feina
dia a dia i, com hem fet fins ara,
per a atreure nous visitants i
fidelitzar els qui ja ens visiten
habitualment, per a informar de
les nostres activitats, tallers i
exposicions, i per a donar a
conèixer el gran llegat que Joan
Miró i Pilar Juncosa varen deixar a
la ciutat de Palma.

Responsable del servei

Roser Salmoral Buitrago
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El confinament domiciliari de tres
mesos, les moltes limitacions i
reptes als quals hem hagut de fer
front al llarg dels mesos,
l’adaptació a nous formats i
maneres de treballar i la gran
confusió a què ens hem vist tots
abocats de manera abrupta, ens
han permès també treballar de
maneres diferents, a ritmes
distints i focalitzant la nostra feina
a un nivell d’ordre i gestió interns
que, sens dubte, ha beneficiat el
Departament. És per això que,
Aquesta aturada inesperada i
malgrat tot, voldria fer un balanç
brusca, provocada pel covid-19,
en positiu, tenint en compte que
ens ha duit també a repassar i
no ha estat un any gens fàcil, com
reformular la nostra manera de
he dit abans.
treballar i, en definitiva, de
comunicar, que, al cap i a la fi, és En positiu perquè hem pogut
mantenir els nostres llocs de feina
la nostra principal tasca.
en un espai privilegiat, perquè
hem posat ordre dins el
departament mateix, perquè hem
consolidat maneres de treballar,
perquè hem millorat el contingut
de les nostres xarxes socials i hem
crescut considerablement en
nombre de seguidors i usuaris i,
sobretot, perquè la nostra
prudència i l’aplicació estricta de
les mesures de seguretat ens han
permès preservar la nostra salut.

L’any 2020 ha estat, sens dubte, un
any convuls i ple de reptes per a
tots i si s’hagués de definir aquest
any amb una única paraula,
aquesta seria INCERTESA. Ha estat
un any molt difícil en tots els
sentits, però alhora un any que
ens ha permès també posar en
pràctica una mirada introspectiva
per a revisar la feina feta i la
pendent de fer.

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS

01

Reobertura de la Fundació postcovid
(2 de juny de 2020)

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Des que el Govern central va
decretar el primer estat d’alarma
el passat 14 de març de 2020 i fins
al 2 de juny, quan vàrem poder
reobrir les portes de la Fundació
novament al públic, varen passar
exactament 100 dies. Era la
primera vegada des del 2010 que
es decretava aquesta mesura
d’excepció al nostre país. La
darrera vegada va ser pel
tancament de l’espai aeri espanyol
que va provocar la vaga de
controladors aeris.
Per la nostra banda i, al llarg de 4
o 5 setmanes, des del
Departament de Comunicació i
gràcies a la inestimable ajuda de la
nostra companya i educadora
Irene Gayà, vàrem poder obrir
amb tot una sèrie de cartells
informatius i direccionals que
varen ser claus en la reobertura. El
contingut d’aquest cartells i
senyals, i part del seu disseny que,
en tot moment es va regir pel
nostre manual d’estil, es va fer des
del de Comunicació, no així la seva
creació, que va ser a càrrec d’Irene
Gayà i va ser extraordinària, un fet
que va facilitar molt la feina del
Departament i va estalviar uns
costs importants a la Fundació.

De tots els senyals, dels quals
presentam una mostra important,
m’agradaria destacar dues coses.
La primera és el disseny de les
petjades que havien de conduir el
públic visitants pels diferents
espais de la Fundació i que es va
fer seguint la indicacions de la
responsable del Departament. En
tot moment va tenir clar que
aquests indicatius havien de tenir
un nexe illenc i havien de ser una
icona d’aquesta reobertura.
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02

Premis i Beques Pilar Juncosa
i Sotheby’s en línia
Després de setmanes de
deliberacions, el jurat format per
experts de diferents àmbits
artístics ha decidit que els
guardonats en aquesta nova
edició 2020 siguin:

Juan Escudero, Mar Gómez Lobón, Anna Berenguer, Susanna Inglada, Ciara Quilty-Harper, Natalia
Mejía i Ángel Pombo.
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La realitat provocada pel covid-19,
amb moments d’incertesa i
temors, ens ha fet pensar i
plantejar accions enfocades a
defensar el sentit de l’art en totes
les seves accepcions. Precisament
aquest any i, malgrat la situació
provocada per la pandèmia, la
Fundació Miró Mallorca ha volgut
premiar els millors treballs
artístics que s’han presentat a la
nova edició dels Premis i Beques
Pilar Juncosa i Sotheby’s 2020.
S’han repartit 31.000 € en premis,
però malauradament aquest any
tot s’ha hagut de fer per via
telemàtica. El contacte amb els
guardonats, com cada any, es va
fer de manera personalitzada i per
telèfon, però el lliurament de
guardons, que habitualment es fa
a la Fundació, seguit d’una petita
festa i de l’assistència dels mitjans
de comunicació, enguany s’ha
anul·lat en compliment de les
mesures sanitàries de seguretat.

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS

03

El repte d’aparèixer a les grans
publicacions de prestigi
El País

Revista Ronda Iberia

A l’agost de 2020, el número 1.136
de la revista setmanal EL VIAJERO
del diari d’àmbit nacional EL PAÍS,
va publicar un reportatge sobre LA
PALMA DE MIRÓ. És un article del
periodista Use Lahoz que acosta el
lector, d’una manera amena i
seductora, a la ciutat que va acollir
Miró i per la qual l’artista va
transitar i on va gaudir d’un
anonimat inusual, sobretot durant
els seus primers anys a Mallorca
després d’instal·lar-s’hi
definitivament l’any 1956. El
periodista va visitar la Fundació
personalment i va fer les
entrevistes in situ, un fet que no
sol ser habitual, sobretot en
mitjans que no són d’àmbit local
i/o autonòmic.

En el cas de la revista Ronda Iberia,
més endavant, a la secció “La
Fundació als mitjans de
comunicació”, tindreu més detalls
específics sobre aquesta publicació.
Cal remarcar que ens varen dedicar
un exhaustiu reportatge de 6
pàgines. Tant el periodista
Alejandro González Luna com la
fotògrafa professional Susana
Girón varen demostrar un gran
interès i una gran sensibilitat a
l’hora de tractar el contingut del
reportatge.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Uns dels objectius principals que
any rere any adopta el
Departament de Comunicació i
Màrqueting de la Fundació Miró
Mallorca és aparèixer als
principals mitjans de comunicació
del món, siguin audiovisuals,
escrits, en línia o en paper, un
mitjans de prestigi tant de l’àmbit
nacional com internacional que
disposen de xifres de negoci
excel·lents i sanejades, així com
d’un elevat nombre de lectors,
telespectadors o usuaris, que
alhora disposen d’un nivell
socioeconòmic i cultural alts. A
continuació descriuré breument
aquests mitjans i el tipus d'article
o reportatge que varen dedicar a
la Fundació i/o a l’obra i vida de
Joan Miró.
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Vanity Fair

Natasha Zupan, Macarena de Castro (cadira), Andrea Gutièrrez, Joan Punyet Miró, Alma López, Pepa
Charro i Agustí Villaronga.
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Vanity Fair és una revista nordamericana de cultura, moda i
política, publicada mensualment
per Condé Nast Publications.
Iniciada el 1913, va deixar de
publicar-se el 1936 i Condé
Publications la va reviure el 1983
donant-li el seu format actual.
El febrer de 2007 es va publicar la
primera edició alemanya de Vanity
Fai i es va sumar així a altres
edicions internacionals europees
que inclouen el Regne Unit, Itàlia i,
des de setembre de 2008,
Espanya. Des d’aquell any, Vanity
Fair ha publicat més de cent
números, en els quals han mirat
cara a cara el poder, han entrat a
les cases més influents, han fet
preguntes que ningú s'atrevia a fer
i han treballat amb els millors
fotògrafs del món perquè
retratassin els personatges més
coneguts i anhelats del planeta.
La prestigiosa publicació va triar la
Fundació per a fer aquest
reportatge perquè Joan Punyet
Miró n’era el protagonista. Gràcies
al seu àlbum de rock PULLMAN, la
subhasta d’una litografia de Joan
Miró i altres accions que també
varen dur a terme els diferents
personatges que apareixen a la
fotografia a doble pàgina, varen
recaptar fons per al Banc
d’Aliments, una acció solidària en
uns temps convulsos i de crisi
econòmica i social que mereix tota
repercussió. L’edifici de Son Boter,
on es varen fer les fotografies,
també va aparèixer al reportatge i
això va contribuir a la seva
visibilitat.

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS
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Tràiler d’Estrella Damm / Salvatge Cor

Bruixes (DiscMedi, 2019), el seu
darrer treball, els ha obert les
portes a nous oients i ha estat
guardonat amb el Premi
Enderrock 2020 de la Crítica al
millor disc revelació dels Països
Catalans, el Premi Enderrock
2020 de la Crítica al millor disc
de la Música Balear i el Premi
Ciutat de Palma Bonet de Sant
Pere de Música 2019.

El projecte cultural per a l'agenda
musical de Mallorca patrocinada
per Estrella Damm, anomenat
“s'Horabaixa”, consistia a gravar
diferents grups de música
mallorquins tocant una de les
seves cançons a localitzacions
emblemàtiques de l'illa, a l'hora de
la posta de sol. Son Boter a les 7
de l’horabaixa va ser la nostra
proposta.
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El grup mallorquí Salvatge Cor,
integrat per Llorenç Romera
Pericàs, Sara Mingolla, Pere Font,
Faust Morell i Tomeu Juan Fuster,
va escollir la Fundació Miró
Mallorca per a enregistrar el
videoclip del seu nou single Cap a
la llum. El rodatge es va fer a Son
Boter un horabaixa i la repercussió
va ser excel·lent, tant per al grup
com per a Estrella Damm, el
patrocinador, i la institució
mateixa. Tant va ser així que
després d’aquest dia Salvatge Cor
va sol·licitar a la Fundació fer un
concert íntim a Son Boter.

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS
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Tràiler de Spain Passion / Objectiu, la Xina
La Fundació Miró Mallorca es
projecta a la Xina gràcies a la sèrie
Spain Passion. El 2020 hem tingut
la sort de veure finalment el tràiler
de la sèrie, amb un resultat de
gran qualitat i ritme. Spain Passion
és una sèrie de producció
espanyola i target xinès que pretén
arribar especialment a un segment
de població asiàtica urbana d’entre
20 i 35 anys i d’alt poder
adquisitiu.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Els protagonistes d’aquesta nova
sèrie de televisió són uns joves
viatgers xinesos que cerquen llocs
singulars, el seu patrimoni natural
i cultural, la seva gastronomia i les
tradicions, amb una mirada que
també representa la seva pròpia
idiosincràsia. La sèrie pivota sobre
les experiències i els ulls de dues
joves i el seu amic espanyol, que fa
també de guia turístic eventual. La
productora espanyola
Powerhouse Hub ens va sol·licitar
rodar a la Fundació Miró Mallorca
perquè la consideren un punt
estratègic d’interès cultural i
turístic a les Balears i pol
d’atracció cultural i artístic al
mercat xinés. La sèrie també s’ha
rodat a d’altres ciutats i
comunitats espanyoles com
Madrid, Barcelona, Andalusia,
Cantàbria o el País Basc. Han
gravat a museus com el Reina
Sofia, El Prado o el Centro Botín.
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Telva

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

El juliol de 2020 i, a través de
PROMOTURIST (empresa radicada
a les Illes Balears, que promou i
organitza esdeveniments turístics i
promocionals), la Fundació Miró
Mallorca, amb els seus tallers i les
seves sales expositives, també va
ser protagonista d’un ampli
reportatge turístic (art i cultura) a
la prestigiosa revista TELVA, una
publicació mensual espanyola
orientada al públic femení i amb
un impacte i una audiència que
supera els 300.000 lectors. De fet,
aquest reportatge d’unes quantes
pàgines estava quantificat per la
mateixa publicació, i tenint en
compte els seus paràmetres de
màrqueting i publicitat, en més de
23.000 €.
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01

Paràmetres comparatius
2020

Pàgina Web 2019

www.miromallorca.com
Nombre d’usuaris al

2019 = 74.536

Pàgina Web 2020

www.miromallorca.com
Nombre d’usuaris al

2020 = 67.812

Nombre de visites/sessions = >100.000
(1.38 visites per visitant)

Nombre de visites/sessions = >100.000
(1.52 visites per visitant)

Nombre de pàgines visitades = 238.684
( 2,38 pàgines / visita)

Nombre de pàgines visitades = 364.694
(2,68 pàgines / visita)

Durada mitja de la sessió = 00:01:48
Percentatge de rebot = 55,41 %

Número de visites a pàgines = >161.092

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Durada mitja de la sessió = 00:01:54
Percentatge de rebot = 60,52 %

Diferències entre conceptes d’anàlisi:
Sessió vol dir visites.
Usuaris vol dir persones.
Rebot seria una visita que arriba a una pàgina “visita’ns” i se’n va sense haver entrat a cap altre pàgina o apartat
del web www.miromallorca.com.
No interactua amb la nostra pàgina. Quan més baix sigui, millor.
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02

usuaris anuals
2020

03

67.812

dades de gènere

HOMES

35%
DONES

65%

04

visiten la pàgina Web
En relació a la procedència dels nostres usuaris
digitals, segons les darreres estadístiques.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

05

països que més

edat dels usuaris
que més visiten la pàgina Web
Són aquells usuaris amb edats compreses
entre els 25 i els 44 anys.
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06

dispositius més utilitzats
per a rebre i mirar la informació

telèfons
mòbils

ordinadors
de taula

tauletes
tàctils

07

pàgines més visitades

08

navegadors més utilitzats

Chrome

Safari

Firefox

08

sistemes operatius
més utilitzats

1. iOS
2. Windows
3. Android
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1. Portada www.miromallorca.com
2. Apartat “Visita’ns” en anglès
3. Apartat “Visita’ns” en espanyol
4. Apartat "Premios y Becas" en espanyol
5. Apartat "Ofertes d’ocupació" en català
6. Apartat "arquitectures de la Fundació
/taller Sert" en anglès

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS
Aquest any 2020 ens hem de
congratular perquè les nostres
xarxes socials han crescut
considerablement en nombre de
usuaris i seguidors, i també ha
augmentat molt l’impacte i l’abast
dels nostres posts i els nostres
missatges. En aquesta anàlisi
volem destacar la importància
d’aquests canals de comunicació,
sobretot en aquest any tant
complicat, i valorant els nostres
targets, les informacions que més
aprecien els nostres seguidors i
quina de les tres xarxes que
utilitzam habitualment és més
responsiva i genera més feedback
per part dels nostres seguidors.

Twitter @miromallorca

Nombre de tweets: 249
Nombre de nous seguidors:
234
Nombre de mencions: 558
Nombre d’impressions de
tweets (abast/a quanta gent
arriba): 977 MIL

A continuació presentem un
resum de les dades estadístiques
que ens ofereix twitter per tal
d’analitzar mensualment el
nombre de tweets que s’han fet, el
nombre de mencions que s’han
produït de l’etiqueta
@miromallorca, així com les
impressions (abast de les
publicacions), les visites que hem
tingut mes a mes al nostre compte
i el nombre de seguidors que hem
guanyat mensualment.

Nombre de visites al perfil
de twitter @miromallorca:
7.044
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Dades generals de Twitter durant
tot el 2020

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS
Twitter @miromallorca

Gener

Febrer
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Març

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
94

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS
Twitter @miromallorca
Abril

Maig

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Juny

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
95

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS
Twitter @miromallorca

Juliol

Agost
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Setembre
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EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS
Twitter @miromallorca

Octure

Novembre
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Desembre
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EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS
Instagram

Facebook

Dades generals de Facebook
durant tot el 2020
Nombre de seguidors a la
pàgina @miromallorca: 6.761
Total de “m’agrada” a les
nostres publicacions: 6.796

Dades generals de Instagram durant tot el 2020
Nombre de publicacions: 170
Nombre de seguidors: 3.335
Nombre de perfils seguits: 429

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
98

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Per aquesta memòria Facebook i
les seves eines d’anàlisi estadística
no ens han permès recopilar dades
suficients i amb paràmetres anuals,
per tal d’afegir-los a aquest estudi
de xarxes socials. Serà una tasca
que es realitzarà mensualment al
llarg de tot el 2021 per tal de poder
incloure les dades en futures
memòries.

gener-febrer-març 2020
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LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
gener-març 2020

Titular: “Aprendices de artista. La
Fundació Miró de Palma lanza una
serie de iniciativas sobre arte
para entretener a los niños que
están confinados en sus casas”.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 01/04/2020.
Sinopsi: amb motiu de l’estat de
confinament pel Covid-19, l’art i
l’experimentació artística es varen
convertir en una finestra oberta a
altres mons. Des del Departament
d'Educació de la Fundació es va
crear la iniciativa
#Miróenfamília!, una proposta
diferent que navega entre
l’Univers de Miró i a l’art
contemporani. “Discreto encanto
de la vida”, suplement del diari
Última Hora, dedica un article a
una de les propostes d’aquesta
activitat.
Autora: Amaya Michelena.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 4.371 € + IVA
(3/4 pàgina imparell color).
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gener-març 2020

Titular: “Teletrabajo y servicios
mínimos en los principales
museos de Palma”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 17/03/2020.
Sinopsi: la pandèmia del
coronavirus ha paralitzat el sector
cultural a les Balears. A l’onada de
cancel·lacions d’esdeveniments
que varen provocar les mesures
comunicades per la Conselleria de
Salut, s’hi ha sumat la decisió de
les institucions de tancar els
museus i altres centres culturals.
La mesura afecta espais com la
Fundació Miró Mallorca. El nostre
director explica a Última Hora les
seves decisions al respecte.
Autor: Nacho Jiménez.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
online.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 1.500 € + IVA
aprox. (3/4 pàgina parell color).
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Titular: “Cierre masivo de museos
y espacios expositivos en Mallorca
por el virus”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 17/03/2020.
Sinopsi: amb motiu de l’estat
d’alarma produït per la
pandèmica, Última hora destaca el
tancament massiu dels museus i
centres culturals. El periodista
Nacho Jiménez fa un reportatge
sobre els serveis mínims i el
teletreball a centres com la
Fundació Miró Mallorca.
Autor: Nacho Jiménez.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
online.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 1.500 € + IVA
aprox. (3/4 pàgina parell color).
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gener-març 2020

Titular: “Palma Cultura Oberta. El
que comparteixen els
professionals”

Nom xarxa: Palma Cultura Oberta
Temàtica: espai de continguts
culturals digitals per a seguir
gaudint de la cultura durant la
quarantena, produïda per la
pandèmia del coronavirus, i
pensar futurs possibles.
Audiència: ciutadans de Palma,
comunitat de les Illes Balears i
altres comunitats de parla
catalana.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Enllaços:
https://www.palmaculturaoberta.c
om/francisco-copado-1
https://www.palmaculturaoberta.c
om/francisco-copado
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Titular: “La Fundació Miró pone el
foco en el cine dirigido por
mujeres”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit.
Data: 05/03/2020.
Sinopsi: una proposta de
cinefòrum en femení, per a
commemorar el Dia Internacional
de la Dona, el proper 8 de març,
que es durà a terme tots els dijous
del mes de març a l’auditori de la
Fundació.
Autor: redacció.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
online.
Nombre de lectors: 114.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 480 € + IVA (8
mòduls en b/n).
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gener-març 2020

Titular: “La Fundació Miró
organiza un ciclo de cine en
femenino para el Día de la Mujer”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 05/03/2020.
Sinopsi: una proposta de
cinefòrum en femení, per a
commemorar el Dia Internacional
de la Dona, el proper 8 de març,
que es durà a terme tots els dijous
del mes de març a l’auditori de la
Fundació.
Autora: C.F.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
online.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 850 € + IVA
aprox. (20 mòduls color).
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Titular: “La Fundació Miró
organitza el cicle de cinema
“Històries en femení”, un projecte
inclusiu i comunitari”
Mitjà: Ara Balears.
Format: escrit i online.
Data: 04/03/2020.
Sinopsi: una proposta de
cinefòrum en femení, per a
commemorar el Dia Internacional
de la Dona, el proper 8 de març,
que es durà a terme tots els dijous
del mes de març a l’auditori de la
Fundació.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
comunitats de parla catalana i
online.

Nombre de lectors: 2016 – 22.564
(difusió: 13.650; + 18.697 digitals).
L’any 2017 l’Ara va tenir un
creixement del 10,9%, l’única
capçalera de Barcelona o Madrid
que va aconseguir créixer, i el
març de 2018 ha arribat als
129.000 lectors, amb un
creixement del 57,3% respecte de
l’any anterior. La versió digital
d'Ara va rebre prop de 3,2 milions
de visites el setembre de 2017, la
qual cosa el va convertir en el diari
català més llegit a Internet.

Enllaç: https://www.arabalears.cat/cultura/Fundacio-Miro-organitzacinema-Histories_0_2410559054.html

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Titular: “Querido señor Miró”
Mitjà: El País.
Data: 08/03/2020.
Temàtica: extractes d’algunes de
les cartes que va rebre el pintor de
Giacometti, Hemingway, Tzara,
Jacob, Gómez de la Serna, i
Matisse.
Autor: Josep Massot.
Nombre de lectors: 1.862.000/dia
(EGM)
Enllaç:
https://elpais.com/cultura/202003-07/querido-senor-miro.html?
prm=enviar_email
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Titular: “… Estoy en la Fundació
Miró, que es uno de los centros de
mayor referencia cultural de la
isla....”.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Radiotelevisión del
Principado de Asturias.
Format: audiovisual.
Data: 12/02/2020.
Programa: “Asturianos por el
mundo”.
Temàtica: TPA estrena les noves
entregues d'aquest espai de
reportatges dedicat als asturians i
asturianes que resideixen fora de
les seves fronteres. A cada
lliurament, les càmeres de TPA
recorreran el món de la mà de
compatriotes que, per diferents
circumstàncies i motius, han triat
viure fora de la seva regió. Els
protagonistes de cada programa
compartiran amb els
teleespectadors de TPA el seu dia
a dia. A través del seu testimoni,
descobrirem la cultura i les
peculiaritats de cada destinació.
Sinopsi: fa uns mesos un equip del
programa “Asturianos por el
mundo” va visitar la Fundació Miró
Mallorca per a enregistrar un dels
seus programes de viatges.
Àmbit de difusió: Principat
d’Astúries i també per Internet per
a tot el món a través de la seva
pàgina web http://www.rtpa.es.
Enllaç al programa:
https://www.rtpa.es/video:Asturia
nos%20por%20el%20mundo_5515
81555543.html
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gener-març 2020

Titular: “Los mallorquines en
ARCO, optimistas a pesar de la
psicosis del coronavirus”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 27/02/2020.
Sinopsi: amb motiu de la
celebració de la fira d’art
internacional, ARCO, autoritats
culturals de l’Ajuntament de Palma
es desplaçaren fins a Madrid per
conèixer de primera mà les
novetats artístiques del moment.
Francisco Copado va acompanyar
a la comitiva.
Autor: José Sevilla.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 4.371 € + IVA
(3/4 pàgina imparell color).
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gener-març 2020

Titular: “La Casa de Velázquez
pone el foco en la Fundació Miró”
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Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit.
Data: 12/02/2020.
Sinopsi: la segona edició de la
mostra CASA&CO, a través de
l’exposició “#2 ¡Algo está
pasando!”, va voler destacar la
tasca comuna d’ambdues
institucions en favor dels joves
creadors. L’èmfasi va recaure en
els treballs dels dos artistes
guardonats amb la Beca Pilar
Juncosa & Sotheby’s de residència,
formació i participació a la Casa de
Velázquez al 2018: Maria Carbonell
(Más allá del cuerpo) i Tomàs
Justica (Mutaciones inducidas).
Autor: redacció.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
online.
Nombre de lectors: 114.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 2.400 € + IVA
(30 mòduls color).

La notícia també es va recollir al web www.artiststudiomuseum.org.
Aquesta pàgina online permet als visitants un accés privilegiat als
fascinants entorns en els quals s'ha creat un gran art, cadascun
d'aquests museus té la seva pròpia història única per explicar. La xarxa
d'artistes fou establerta per Artist 's Studio per dur aquestes històries a
un públic més ampli, i per acostar els museus d'un sol artista i museus
d'estudi a tot Europa. Al web s’afegeixen nous museus d'estudi
regularment i es presenta informació sobre investigacions i projectes de
tot tipus relacionats amb el museu d'un sol artista. El seu objectiu és
encoratjar els visitants a descobrir aquests llocs.
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La reconeguda Guia Michelin
Green Guide Spain dedica
especial atenció a la Fundació Miró
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gener-març 2020

Titular: “Un chef en la Miró. La
otra cocción de Santi Taura”
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 08/02/2020.
Sinopsi: el reconegut chef de
cuina, Santi Taura, va coure a la
Fundació peces de vaixella per al
seu restaurant.
Autor: Jaime Moreda.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
online.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
Cost de publicitat: 3.480 € + IVA
aprox. (portada i contraportada
color).
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Titular: “El Principal, Es Baluard y
CaixaForum los centros mejor
valorados de la Isla”

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit.
Data: 27/02/2020.
Sinopsi: article que recull una
valoració dels centres artístics més
valorats a l’Illa.
Autor: Nacho Jiménez.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 232.000/dia
(EGM).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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gener-març 2020

Els estudis de Joan Miró a la guia
Lonely Planet guide online
Enllaç:
https://www.lonelyplanet.com/arti
cles/artists-homes-you-can-visit
Lonely Planet és un dels majors
editors de guies de viatge del món.
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Titular: “El Miró més lluminós”

Mitjà: Diario de Mallorca.
Suplement Bellver.
Format: escrit.
Data: 02/01/2020.
Sinopsi: magnífica descripció de la
nova guia de la Fundació a càrrec
de la crítica especialitzada Miró.
Autora: Aránzazu Miró.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia
(EGM).
Cost publicitat: 2.010 + IVA (¼
pàgina en color).
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gener-març 2020

Selecció de publicacions a Instagram @miromallorca
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Selecció de publicacions a Twitter @MiroMallorca
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gener-març 2020

Selecció de publicacions a Twitter @MiroMallorca
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gener-març 2020

Selecció de publicacions a Facebook @miromallorca
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Selecció de publicacions a Facebook @miromallorca
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LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
abril-juny 2020
El nostre director s’afegeix a la campanya d'Última Hora

#JuntosLoConseguiremos.

Titular:
“#JuntosLoConseguiremos", una
campaña para transmitir”.
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 22/04/2020.
Sinopsi: amb motiu de l’estat de
confinament pel Covid-19, Última
Hora va llançar una campanya per
a transmetre les opinions de la
societat balear i mantenir el
contacte amb els ciutadans a
través d’una publicació diària a
l’edició impresa i una altra secció
fixa al web. Francisco Copado,
director de la Fundació Miró
Mallorca, hi va participar.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
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Miró a subhasta benèfica contra el COVID-19
Mitjà: InfoENPUNTO. Periódico de
Arte y Cultura.
Format: mitjà digital.
Data: 27/04/2020.
Sinopsi: Joan Punyet Miró va
tornar a fer gala de la seva
generositat i solidaritat, oferint
l’obra de la fotografia que il·lustra
la notícia: Personnage, étoile.1977.
Un total de 28 obres d’art
formaven part d’una venda
benèfica organitzada per la casa
de subhastes espanyola Segre, sita
a Madrid.
Àmbit de difusió: nacional,
internacional.

Coronavirus | Se subastan obras de
Picasso, Tàpies, Chillida ...
www.niusdiario.es › Cultura › Artes
27 abr. 2020 - Se subastan obras de
Picasso, Tàpies, Chillida o Miró para luchar
contra el coronavirus ... Subasta de arte,
benéfica y 'online', para luchar contra el
coronavirus ... La solidaridad frente al
covid-19 también ha invadido el mundo del
arte. ... Donación de Joan Punyet Miró,
Palma de mallorcaniusdiario.es.
Subasta Benéfica Extraordinaria Subastas Segre
www.subastassegre.es › wp-content ›
uploads › 2020/04
PDF
28 abr. 2020 - 28 obras de arte contra el
COVID-19 ... Hernández Pijuan, Iglesias,
Klein, López García, Miró, Palazuelo, ... Joan
Miró (1893 — 1983).

Subasta benéfica contra el COVID19Descubrir el Arte, la ...
www.descubrirelarte.es › 2020/04/30 ›
subasta-benefic...
30 abr. 2020 - Un total de 28 obras de
artistas como Ballester, Barceló, Chillida,
Feito, Genovés, ... viviendo como
consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el virus COVID-19, ...
Donación de Joan Punyet Miró, Palma de
Mallorca.
Subasta de arte, benéfica y online, para
la lucha contra el ...
www.abc.es › cultura › arte › abci-subastaarte-benefica...
26 abr. 2020 - La recaudación de la venta
de las 28 obras será íntegramente para
Cruz Roja ... Subasta de arte, benéfica y
online, para la lucha contra el Covid-19 ...
Antonio López, Joan Miró, Pablo Palazuelo,
Benjamín Palencia, Jaume
Subasta contra la COVID-19 hoyesarte.com
www.hoyesarte.com › evento › subastacontra-la-covid...
27 abr. 2020 - ... galeristas y coleccionistas
ha organizado una subasta benéfica en
línea de obras de artistas españoles como
Picasso, Miró, Chillida, Tápies ...

Segre organiza una subasta benéfica
contra el COVID-19 ...
arsmagazine.com › segre-organiza-unasubasta-benefic...
28 abr. 2020 - Segre organiza una subasta
benéfica contra el COVID-19 ... El conjunto
de obras contemporáneas ha sido donado
en su mayoría por los ... u otro grafito de la
mano de Joan Miró (lote 21), Personnage,
étoile, donado por ...
Subasta Arte Online: Arte Moderno y
Contemporáneo de ...
theartmarket.es › subasta-arte-online
9 abr. 2020 - Sus primeras pinturas fueron
generalmente paisajes y figuras cubistas o
fauvistas. Está influenciado por Joan Miró y
Paul Klee. Casi todo su ...
Subasta de arte benéfica, online, para la
lucha contra la ...
infoenpunto.com › art › subasta-de-artebenefica-onlin...
27 abr. 2020 - Desde el 28 de abril al 6 de
mayo se celebrará una subasta de arte
online ... estragos producidos por la
pandemia Covid-19; en total 28 obras de
arte ... Klein, Antonio López, Joan Miró,
Pablo Palazuelo, Benjamín Palencia, ...

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
122

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

https://www.niusdiario.es/cultura/artes/su
basta-obras-arte-picasso-tapies-chillidamiro-luchar-coronaviruscovid19_18_2937645139.html/
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abril-juny 2020
#Me voy al Museo #SenseSortirdeCasa
Mitjà: ARTE por excelencias.
Format: mitjà digital i escrit.
Data: 24/04/2020.
Sinopsi: entrada que ens va fer a
la revista digital i en paper ARTE
por excelencias. Es tracta d’una
publicació multicultural
d’Iberoamèrica i el Carib. En
aquesta ocasió, feien referència a
la iniciativa que varem tenir a la
Fundació de convidar tothom a
visitar-la, #SenseSortirdeCasa
(Visita Virtual)
Àmbit de difusió: nacional,
internacional.
Enllaç:
https://www.arteporexcelencias.co
m/es/articulos/me-voy-al-museofundacio-miro-mallorca-y-esbaluard
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# Notícies sobre la reobertura de la Fundació!
Mitjà: RTVE, informatiu balear.
Format: audiovisual i online.
Data: 02/06/2020.
Sinopsi: després de més de dos
mesos tancats com a
conseqüència de la pandèmia
mundial provocada pel
coronavirus COVID-19, finalment el
dia 2 de juny, la Fundació Miró
Mallorca va tornar a obrir les seves
portes al públic. La notícia va ser
recollida mediàticament i a través
de les xarxes socials.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Audiència: aprox. 16.000
espectadors diaris.
Enllaç:
https://www.rtve.es/alacarta/video
s/informatiu-balear/informatiubalear-01-06-20/5586590/?
t=10m49s

Titular: “Desescalada en los
museos de Palma: reabren Es
Baluard y la Fundació Miró
Mallorca”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 03/06/2020.
Sinopsi: el dia 2 de juny, la
Fundació Miró Mallorca va tornar
a obrir les seves portes al públic.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
Cost publicitat: 800 + IVA (1/4
pàg. color).
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Titular: “Es Baluard y la Fundació
Miró reabren sus puertas con una
afluencia mínima".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 03/06/2020.
Sinopsi: el dia 2 de juny, la
Fundació Miró Mallorca va tornar a
obrir les seves portes al públic.
Autor: Nacho Jiménez.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
Cost publicitat: 2.525 € + IVA (40
mòduls en color).

Programa i mitjà: RTVE,
informatiu.
Data: 01/06/2020
Temàtica: el dia 2 de juny, la
Fundació Miró Mallorca va reobrir
les seves portes al públic. Els
mitjans de comunicació se'n varen
fer ressò.
Sinopsi: entrevista a Francisco
Copado, director de la Fundació
Miró Mallorca, amb motiu de la
reobertura desprès de l'estat
d'alarma produït per la Covid-19.
Audiència: aprox. 16.000
espectadors diaris. Àmbit de
difusió: local i nacional.
Enllaç:
http://imi331.ajtpmi.local/wordpre
ss/wpcontent/uploads/2020/06/MP4_24
h-TVE-reobertura-Fundacio_VID20200603-WA0000.mp4
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Titular: “Y en Palma de Mallorca,
mañana también se reanudarán
las visitas a la Fundación Miró...".

“Y en Palma de Mallorca,
mañana también se reanudarán
las visitas a la Fundación
Miró...".
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Titular: “L'ús de la mascareta dóna
seguretat als visitants, és
obligatoria per a entrar a l'Edifici
Moneo, Taller Sert i Son Boter...".
Programa: IB3 ràdio "Al Dia"
Data: 03/06/2020
Temàtica: el dia 2 de juny, la
Fundació Miró Mallorca va reobrir
les seves portes al públic. Els
mitjans de comunicació se'n varen
fer ressò.
Mitjà: IB3 radiotelevisió de les Illes
Balears
Sinopsi: entrevista a Francisco
Copado, director de la Fundació
Miró Mallorca, amb motiu de la
reobertura desprès de l'estat
d'alarma produït per la Covid-19.

“L'ús de la mascareta dóna
seguretat als visitants, és
obligatoria per a entrar a l'Edifici
Moneo, Taller Sert i Son
Boter...".
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Audiència: aprox. 13.000
espectadors diaris
Àmbit de difusió: comunitat de
les Illes Balears
Enllaç: https://ib3.org/carta?
id=bb89b249-9171-4bce-a5cc7eebb9f1d7e8&type=RADIO&t=68
4&f=1690
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La reobertura de la Fundació a les xarxes socials
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Els Tallers d’Obra Gràfica, gratuïts temporalment pels artistes
Titular: "Los artistas podrán usar
gratis los talleres gráficos de la
Fundació Miró.
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Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 11/06/2020.
Sinopsi: dins el marc del Pla de
Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la
Fundació va voler ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques que
aquesta pandèmia ha deixat en el
sector cultural. Per això, va oferir
els Tallers d’Obra Gràfica de Joan
Miró als artistes.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
Cost publicitat: 720 € + IVA ( 9
mòduls en color).
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Titular: “Los artistas podrán
utilizar gratis los talleres de
obra gráfica de la Fundació
Miró".
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 03/06/2020.
Sinopsi: dins el marc del Pla de
Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la
Fundació va voler ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques
que aquesta pandèmia ha
deixat en el sector cultural. Per
això, va oferir els Tallers d’Obra
Gràfica de Joan Miró als
artistes.
Autor: Nacho Jiménez.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors:
143.000/dia.
Cost publicitat: 2.525 € + IVA (
1/2 pàg. color).
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Titular: “La Fundació
@MiroMallorca posa a
disposició dels artistes illencs
els taller gràfics durant tot
l'estiu".
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Mitjà: Diari ARA Balears.
Format: escrit i online.
Data: 11/06/2020.
Sinopsi: el dins el marc del Pla
de Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la
Fundació va voler ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques
que aquesta pandèmia ha
deixat en el sector cultural. Per
això, va oferir els Tallers d’Obra
Gràfica de Joan Miró als
artistes.
Nombre lectors: 2016 –
22.564 (difusió: 13.650; +
18.697 digitals).
L’any 2017 l’Ara va tenir un
creixement del 10,9%, l’única
capçalera de Barcelona o
Madrid que va aconseguir
créixer, i el març de 2018 ha
arribat als 129.000 lectors, amb
un creixement del 57,3%
respecte de l’any anterior. La
versió digital d'Ara va rebre
prop de 3,2 milions de visites el
setembre de 2017, la qual cosa
el va convertir en el diari català
més llegit a Internet.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Titular: “Joan Miró era i ho és
encara una inspiració per molts
artistes de les illes. El pintor no
només va deixar un gran llegat
artístic sinó també els seus tallers
perduren en el temps i ara
qualsevol creador que tengui un
projecte autònom els podrà fer
servir. Mirau!...".
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Mitjà: IB3 televisió notícies.
Format: audiovisual.
Data: 11/06/2020.
Sinopsi: dins el marc del Pla de
Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la
Fundació va voler ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques que
aquesta pandèmia ha deixat en el
sector cultural. Per això, va oferir
els Tallers d’Obra Gràfica de Joan
Miró als artistes.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Audiència: aprox. 13-16.000
espectadors diaris.
Enllaç: https://ib3.org/carta?
id=5f1a4194-163d-42d9-a45ad0e24844de45&type=TV&t=1940
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Titular: “La Fundació Miró
Mallorca ofereix gratuïtament
els tallers gràfics als artistes
balears".
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Mitjà: Bonart.
Format: fa vint anys que el
Grup Bonart Cultural compta, a
més de l’edició en paper de la
revista, amb una gestora
cultural i un diari digital
(www.bonart.cat).
Data: 10/06/2020.
Sinopsi: dins el marc del Pla de
Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la
Fundació va voler ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques
que aquesta pandèmia ha
deixat en el sector cultural. Per
això, va oferir els Tallers d’Obra
Gràfica de Joan Miró als
artistes.
Àmbit de difusió: Comunitats
autònomes de parla catalana.
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Titular: “Mirós Grafik-Ateliers:
Freie Nutzung für Künstler".

Mitjà: Mallorca Magazin.
Format: setmanari escrit i online.
Data: 25/06/2020.
Sinopsi: dins el marc del Pla de
Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la
Fundació va voler ajudar a
minimitzar algunes de les
conseqüències econòmiques que
aquesta pandèmia ha deixat en el
sector cultural. Per això, va oferir
els Tallers d’Obra Gràfica de Joan
Miró als artistes.
Àmbit de difusió: residents
alemanys a les illes i Alemanya.
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Nombre de lectors: el setmanari
arriba a més de 50.000 residents
de parla alemanya que viuen i/o
treballen a Mallorca. Més de
10.000 lectors tenen una estreta
relació amb Mallorca i,
setmanalment, reben el Mallorca
Magazin a Alemanya, Àustria,
Suïssa, França o Països Baixos
Cost publicitat: 438 € + IVA ( 1/4
pàgina color).
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Titular: “Un aplauso para la
Fundació Miró".
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 03/06/2020.
Sinopsi: dins el marc del Pla de
Cultura post covid-19 de
l’Ajuntament de Palma, la Fundació
va voler ajudar a minimitzar
algunes de les conseqüències
econòmiques que aquesta
pandèmia ha deixat en el sector
cultural. Per això, va oferir els
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró
als artistes.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
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Premis i beques, la convocatòria 2020 als mitjans!
Titular: “La Fundació Miró
Mallorca convoca els premis i
beques Pilar Juncosa &
Sotheby's 2020".

Mitjà: Diari ARA Balears.
Format: escrit i online.
Data: 15/06/2020.
Sinopsi: la Fundació Miró
Mallorca continua promovent i
difonent els valors creatius
contemporanis i concedeix
més de 29.000 € a través dels
seus premis i beques Pilar
Juncosa & Sotheby's.
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Nombre lectors: 2016 –
22.564 (difusió: 13.650; +
18.697 digitals). L’any 2017 l’Ara
va tenir un creixement del
10,9%, l’única capçalera de
Barcelona o Madrid que va
aconseguir créixer, i el març de
2018 ha arribat als 129.000
lectors, amb un creixement del
57,3% respecte de l’any
anterior. La versió digital d'Ara
va rebre prop de 3,2 milions de
visites el setembre de 2017, la
qual cosa el va convertir en el
diari català més llegit a
Internet.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Titular: “La Fundació Miró
concede premios y becas dotadas
con 29.000 €".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 16/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Autor: A. Malagamba.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
Cost publicitat: 2.525 € + IVA ( 1/2
pàg. color).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Titular: “la Fundació Miró
repartirá más de 29.000 euros en
premios y becas de formación".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 16/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Autor: Gabriel Rodas.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
Cost publicitat: 2.010 € + IVA (1/2
pàg. color).
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Titular: “la Fundació Miró
repartirá más de 29.000 euros en
premios y becas de formación".

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 16/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Autor: Gabriel Rodas.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
Cost publicitat: 2.010 € + IVA (1/2
pàg. color).
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Primera reunió del Patronal de la Fundació 2020
Titular: “Luz verde a la
rehabilitación de Son Boter y el
Edificio Moneo de la Miró".
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 20/06/2020.
Sinopsi: divendres, 19 de juny,
es va celebrar a la Fundació la
primera reunió de l’any dels
membres del Patronat. La
reunió, així com la fotografia
de grup que es va fer, varen
estar condicionades pels
protocols de seguretat que
s’han implementat a la
Fundació com a conseqüència
de la COVI-19. La reunió va ser
presencial i telemàtica i va ser
recollida pels diferents mitjans.
Autor: Nacho Jiménez.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors:
143.000/dia.
Cost publicitat: 2.525 € + IVA
(1/2 pàg. color).
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Titular: La Miró celebra la primera
reunión del año de su Patronato".
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Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 20/06/2020.
Sinopsi: divendres, 19 de juny, es
va celebrar a la Fundació la
primera reunió de l’any dels
membres del Patronat. La reunió,
així com la fotografia de grup que
es va fer, varen estar
condicionades pels protocols de
seguretat que s’han implementat a
la Fundació com a conseqüència
de la COVI-19. La reunió va ser
presencial i telemàtica i va ser
recollida pels diferents mitjans.
Autor: Europa Press.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
Cost publicitat: 2.010 € + IVA (1/2
pàg. color).
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Titular: “La Fundació Miró
invertirà 700.000 euros en
reparacions a l'Edifici Moneo i Son
Boter".
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Mitjà: Diari ARA Balears.
Format: escrit i online.
Data: 19/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 2016 – 22.564
(difusió: 13.650; + 18.697 digitals).
L’any 2017 l’Ara va tenir un
creixement del 10,9%, l’única
capçalera de Barcelona o Madrid
que va aconseguir créixer, i el
març de 2018 ha arribat als
129.000 lectors, amb un
creixement del 57,3% respecte de
l’any anterior. La versió digital
d'Ara va rebre prop de 3,2 milions
de visites el setembre de 2017, la
qual cosa el va convertir en el diari
català més llegit a Internet.
Cost publicitat: 3.030 € + IVA
pàgina (2 pàgines en color).
Enllaç:
https://www.arabalears.cat/cultur
a/Fundacio-Miro-invertira-700000euros-reparacions-edifici-moneoson-boter_0_2474752650.html
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Titular: “La Fundació Miró
invertirà 700.000 euros en
reparacions a l'Edifici Moneo i Son
Boter".

Cost publicitat: 3.030 € + IVA
pàgina (2 pàgines en color).
Enllaç:
https://www.arabalears.cat/cultur
a/Fundacio-Miro-invertira-700000euros-reparacions-edifici-moneoson-boter_0_2474752650.html

Titular: "La Fundació Miró
Mallorca celebra la primera
reunión del año de su Patronato
con medidas de seguridad frente
al COVID-19".
Mitjà: Europa Press.
Format: online.
Data: 19/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

https://www.europapress.es/illesbalears/noticia-fundacio-miromallorca-celebra-primera-reunionano-patronato-medidas-seguridadfrente-covid-1920200619163521.html
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Mitjà: Diari ARA Balears.
Format: escrit i online.
Data: 19/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 2016 – 22.564
(difusió: 13.650; + 18.697 digitals).
L’any 2017 l’Ara va tenir un
creixement del 10,9%, l’única
capçalera de Barcelona o Madrid
que va aconseguir créixer, i el
març de 2018 ha arribat als
129.000 lectors, amb un
creixement del 57,3% respecte de
l’any anterior. La versió digital
d'Ara va rebre prop de 3,2 milions
de visites el setembre de 2017, la
qual cosa el va convertir en el diari
català més llegit a Internet.
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Titular: "La Fundació Miró
Mallorca celebra la primera
reunión del año de su Patronato
con medidas de seguridad frente
al COVID-19".
Mitjà: 20minutos.
Format: digital.
Data: 19/06/2020.
Sinopsi: la Fundació continua
promovent i difonent els valors
creatius contemporanis i
concedeix més de 29.000 € a
través dels seus premis i beques
Pilar Juncosa & Sotheby's.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Lectors: 572/dia (es publica de
dilluns a divendres.

Enllaç: https://www.20minutos.es/noticia/4297915/0/la-fundacio-miromallorca-celebra-la-primera-reunion-del-ano-de-su-patronato-conmedidas-de-seguridad-frente-al-covid-19/
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El Patronat a Twitter
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El primer Sant Joan "online" en la història de la Fundació Miró Mallorca

Titular: “La Fundació Miró celebra
un Sant Joan virtual i amb un
concurs de fotografia
L'entitat publicarà vídeos amb
obres i citacions del pintor a les
xarxes socials".

Titular: “El Sant Joan menos
mágico".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 24/06/2020.
Sinopsi: per primera vegada en la
història de la Fundació i degut a
la situació actual no es va poder
celebrar l'onomàstic de Sant Joan
vivencialment, per aquest motiu
es varen llançar dues propostes
ben especials: #RecitaMiró i
"Aquest Sant Joan el fas tu", un
concurs de fotografia. Els mitjans
es varen fer ressò.

Autor: Elena García.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
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Mitjà: Diari ARA Balears.
Format: escrit i online.
Data: 23/06/2020.
Sinopsi: per primera vegada en la
història de la Fundació i degut a la
situació actual no es va poder
celebrar l'onomàstic de Sant Joan
vivencialment, per aquest motiu
es varen llançar dues propostes
ben especials: #RecitaMiró i
"Aquest Sant Joan el fas tu", un
concurs de fotografia. Els mitjans
es varen fer ressò.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: la versió
digital d'Ara va rebre prop de 3,2
milions de visites el setembre de
2017, la qual cosa el va convertir
en el diari català més llegit a
Internet.
Enllaç:
https://www.arabalears.cat/cultur
a/fundacio-miro-sant-joan-virtualfotografia_0_2477152391.html
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Sant Joan a Twitter

Sant Joan a Facebook
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La Fundació a Mallorca Zeitung

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Titular: “,, Eingefrorene Momente
des schöpferischen Prozesses".
Mitjà: Mallorca Zeitung.
Format: setmanari escrit i online
Data: 26/06/2020.
Autor: Martin Breuninger.
Sinopsi: el diari alemany Mallorca
Zeitung, del grup Premsa Ibérica
(Diario de Mallorca), varen venir a
la Fundació per a entrevistar a
Patricia i Enric Juncosa que varen
explicar les històries i/o anècdotes
que s’amaguen al darrera de cada
obra, objecte o espai de la
Fundació. El periodista volia
explicar precisament aquestes
històries per després convidar els
residents i visitants alemanys a
visitar-nos.
Àmbit de difusió: residents
alemanys a les illes i Alemanya.
Audiència: el setmanari, fundat
l'any 2000, és el diari de referència
per a la informació en alemany
sobre Mallorca. Un equip
professional resumeix i analitza
l'actualitat de l'illa, dóna compte
de la seva gent, els seus costums i
els seus atractius, i brinda tota
mena d'informació de servei per a
residents i visitants. Encara que
compta també amb un gran
nombre de subscriptors a
Alemanya, Àustria i Suïssa, es
dirigeix sobretot als lectors de
parla alemanya que es troben a
l'illa de Mallorca. El seu portal en
línia, que atreu sobretot a usuaris
de fora d'Espanya, proporciona
una informació actualitzada sobre
el que esdevé a l'illa i una selecció
del que s'ha publicat a l'edició
impresa.
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juliol-agost-setembre
La Fundació. Reportatge a la revista Telva

Titular: “Palma de Mallorca en 56
direcciones secretas”.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Telva.
Format: escrit i online.
Data: 01/07/2020.
Sinopsi: l'autora del reportatge
destaca que Palma és molt més
que una ciutat de vacances, que és
viva tot l'any. Al darrer paràgraf
comenta que no poden dir adéu a
la ciutat sense apropar-se a la
Fundació, creada per exprés desig
de l'artista.
Autora: Vis Molina.
Fotos: Matteo Carassale /
Photofoyer.
Àmbit de difusió: nacional.
Difusió: 91.253 exemplars.
Cost publicitat: 16.600 € + IVA.
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Premis i beques Pilar Juncosa & Sotheby's a RECURSOS CULTURALES

Titular:"Premios y becas Pilar
Juncosa & sotheby's 2020 para
proyectos y ediciones".

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: RECURSOS CULTURALES.
Mitjà online per a un públic
interessat en art i cultura.
Format: online.
Data: 15/07/2020.
Sinopsi: convocatòries per a
concursos, premis i certàmens
d'art: cinema, dansa, disseny,
fotografia, gestió cultural,
literatura, música, plàstica, teatre i
altres. Recursos Culturals té la
missió de buscar-les, ordenar-les i
difondre-les, per a posar aquestes
oportunitats tan necessàries a
l'abast de tots.
Autor: Federico Borobio.
Àmbit de difusió: atenen tota
l'actualitat informativa d'Espanya i
països de Llatinoamèrica.
Audiència: aquest mitjà compta
amb un mailing de 40.000
contactes i més de 164.000
seguidors a Facebook.
Enllaç:
https://www.recursosculturales.co
m/premios-becas-pilar-juncosa/
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ELS CURSOS D'OBRA GRÀFICA al magazine d'ARTEINFORMADO

Titular: “#Quenoparelaformación
en MASP, MACBA, MAMBO, Sala
Mendoza, CorpArtes, Proa,
Fundación Miró, Art Barcelona y
más”.
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Mitjà: ARTEINFORMADO.
Mitjà online d'informació i
coneixement dirigit a professionals
i amants de l'Art Iberoamericà.
Format: online.
Data: 15/07/2020.
Sinopsi: recull el primer dels
articles d'una dotzena de tallers,
cursos i seminaris, tant presencials
com online, organitzats per
reconegudes institucions
brasileres, espanyoles,
portugueses, argentines,
mexicanes, xilenes, veneçolanes i
colombianes.
Autor: Gustavo Pérez Diez.
Àmbit de difusió: atenen tota
l'actualitat informativa de l'art a
Espanya, Portugal i països de
Llatinoamèrica.
Audiència: plataforma líder de
l'art iberoamericà i amb major
creixement.
Enllaç:
https://www.arteinformado.com/
magazine/n/quenoparelaformacio
n-en-masp-macba-mambo-salamendoza-corpartes-proafundacion-miro-art-barcelona-ymas-6805
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EL TALLER DE CERÀMICA al mitjà online ARTEINFORMADO

Titular: T3. Ceràmica. Porcellana
per a propostes artístiques”.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: ARTEINFORMADO.
Mitjà online d'informació i
coneixement dirigit a professionals
i amants de l'Art Iberoamericà.
Format: online.
Data: 26/07/2020.
Sinopsi: descriu de forma
detallada el curs de ceràmica
organitzat per la Fundació.
Àmbit de difusió: atenen tota
l'actualitat informativa de l'art a
Espanya, Portugal i tots els països
de Llatinoamèrica.
Audiència: plataforma líder de
l'art iberoamericà i amb major
creixement.
Enllaç:
https://www.arteinformado.com/
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Les conseqüències de la Covid-19 i l'impacte als nostres museus araBalears

Titular: "Les visites als museus
illencs cauen en picat”.
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Mitjà: Diari ARA Balears.
Format: escrit i online.
Data: 18/07/2020.
Autora: Elena Navarro.
Sinopsi: la periodista realitza un
estudi sobre l’impacte del virus en
els nostres museus. Sosté que
cerquen vies per apropar-se al
públic local. Pel que fa a
l’afluència, afirma que el primer
mes després de la reobertura, les
visites han caigut entre un 75% i
un 90%.
Nombre lectors: 2016 – 22.564
(difusió: 13.650; + 18.697 digitals).
L’any 2017 l’Ara va tenir un
creixement del 10,9%, l’única
capçalera de Barcelona o Madrid
que va aconseguir créixer, i el
març de 2018 ha arribat als
129.000 lectors, amb un
creixement del 57,3% respecte de
l’any anterior. La versió digital
d'Ara va rebre prop de 3,2 milions
de visites el setembre de 2017, la
qual cosa el va convertir en el diari
català més llegit a Internet.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
comunitats de parla catalana.
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UNA OBRA DE MIRÓ subhastada a Sotheby's BAT UN RÈCORD

Titular:"Miró se come a
Rembrandt en una susbasta".
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Mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Data: 30/07/2020.
Autora: Agencia EFE.
Sinopsi: la pintura Femme au
chapeau rouge de 1927. L’obra es
va vendre ahir a una subhasta de
Sotheby’s i en només 11 minuts la
varen comprar. De moment és
l’obra que s’ha venut amb el preu
més alt aquesta temporada en
subhastes europees. Realment és
una obra preciosa de Miró que va
pertànyer al seu amic i artista
Alexander Calder.
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Titular: "Un Miró vence a una
obra de Rembrandt en una
susbasta".
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Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 30/07/2020.
Autora: Agencia EFE.
Sinopsi: la pintura Femme au
chapeau rouge de 1927. L’obra es
va vendre ahir a una subhasta de
Sotheby’s i en només 11 minuts la
varen comprar. De moment és
l’obra que s’ha venut amb el preu
més alt aquesta temporada en
subhastes europees. Realment és
una obra preciosa de Miró que va
pertànyer al seu amic i artista
Alexander Calder.
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MIRÓ I LA FUNDACIÓ a la revista EL VIAJERO/EL PAÍS

Titular: "En la Palma de Miró".
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Mitjà: El País. El Viajero.
A la guia de viatges d'EL PAÍS es
poden trobar els millors destins a
Espanya i el món amb informació
útil per a gaudir d'unes vacances
perfectes.
Format: escrit i online.
Data: 07/08/2020.
Autor: Use Lahoz.
Sinopsi: l'autor del reportatge ens
parla de la catedral i la seva
màgica llum molt admirades per
Miró, la gelateria on es donava un
capritx i la visita ineludible al seu
taller. Una ruta per l'univers de
l'artista a la capital mallorquina.
Àmbit de difusió: nacional i
internacional. El País és un
periòdic global en espanyol.
Nombre lectors: En les últimes
dades de l'Estudi General de
Mitjans, que recull dades del Q1
de 2020, El País va aconseguir
1.004.000 lectors diaris en la seva
edició impresa. La seva tirada és
de 165.000 exemplars a 2018, i
elpais.com és el periòdic digital en
espanyol més consultat del món,
aconseguint 18.941.000 lectors
únics al desembre de 2017 segons
dades de Comscore.
Àmbit de difusió: nacional i
internacional
Enllaç:
https://elviajero.elpais.com/hemer
oteca/elviajero/portadas/2020/08/
07/
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CURIÓS ARTICLE damunt el logotip d'Espanya de JOAN MIRÓ

Titular: "En primera persona: el
día que Joan Miró me regaló el
logo de España".
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Mitjà: ©elEconomista.es.
Descobreix la millor informació
econòmica, política, borsària i
d'emprenedors.
Format: online.
Data: 11/08/2020.
Autor: Ignacio Vasallo.
Sinopsi: l'ex-Director General de
Turisme explica com va sorgir el
logo de la marca Espanya que va
crear Joan Miró.
Nombre lectors: és el portal líder
de la premsa econòmica en
espanyol.
Àmbit de difusió: nacional
Enllaç:
https://www.eleconomista.es/statu
s/noticias/10716265/08/20/Enprimera-persona-el-dia-que-JoanMiro-me-regalo-el-logo-deEspana-.html
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BORIS IZAGUIRRE visita LA FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

Titular: "Boris Izaguirre descansa
en Palma".

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 31/08/2020.
Sinopsi: el passat 29 d’agost
varem rebre la inesperada visita
de l’escriptor i presentador, Boris
Izaguirre. Per a la vostra
informació, ens va mencionar a les
xarxes socials i es va fer ressò del
seu pas per la Fundació Miró
Mallorca.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
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Titular: "Boris Izaguirre descansa
en Palma".

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 01/09/2020.
Sinopsi: el passat 29 d’agost
varem rebre la inesperada visita
de l’escriptor i presentador, Boris
Izaguirre. Per a la vostra
informació, ens va mencionar a les
xarxes.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 114.000/dia.
Cost de publicitat: 800 + IVA (1/4
pàg. color).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
163

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
juliol-agost-setembre

Xarxa Social: Instagram.
Format: online.
Data: 31/08/2020.
Sinopsi: el passat 29 d’agost
varem rebre la inesperada visita
de l’escriptor i presentador, Boris
Izaguirre. Per a la vostra
informació, ens va mencionar a les
xarxes.
Autor: Boris Izaguirre.
Àmbit de difusió: internacional.
Seguidors: 560k.
Enllaç:
https://www.instagram.com/p/CEig61q_t4/
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JOAN PUNYET presenta el seu grup PULMMAN

Titular: "Joan Punyet se hace
rockero”.
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Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 11/09/2020.
Autora: Gabriel Rodas.
Sinopsi: el 31 d’octubre, coincidint
amb la nit de Halloween, en Joan
Punyet presentarà en societat a la
nova banda de rock que ha creat:
“Pullman”. Una banda que, a
través de les seves cançons
reivindicatives, volen conscienciar
la societat de la importància de
protegir els nostres oceans i el
nostre planeta.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 99.806
lectors diaris a l'edició de paper i
131 mil usuaris únics diaris al seu
canal digital.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Nit de l'Art

Titular: "Una Nit de l'Art sin
brindis".

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 18/07/2020.
Autora: Claudia Darder.
Sinopsi: la Nit de l’Art 2020 deixa a
Palma una quinzena d’exposicions
per visitar en les properes
setmanes, un recorregut amb
obres molt destacables.
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Titular: "La Nit de l'Art de día
contará con cuatro visitas
dialogadas".

Mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Data: 18/07/2020.
Autora: Clara Ferrer.
Sinopsi: la Nit de l’Art 2020 deixa a
Palma una quinzena d’exposicions
per visitar en les properes
setmanes, un recorregut amb
obres molt destacables.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
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Titular: "La Nit de l'Art en
pandèmia: una vintena
d'exposicions per gaudir de dia".

Mitjà: araBalears.
Format: escrit i online.
Data: 12/09/2020.
Autora: Elena Navarro.
Sinopsi: la Nit de l’Art 2020 deixa a
Palma una quinzena d’exposicions
per visitar en les properes
setmanes, un recorregut amb
obres molt destacables.
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LA PUBLICACIÓ DAS MUSEALISTIRTE ATELIER INCLOU ELS TALLERS MIRÓ

Títol: "Das musealisierte Atelier".
Format: escrit.

Data: juliol 2020.
Autora: Julia Behrens.
Sinopsi: el llibre, amb una edició
exquisida, convida a visitar alguns
dels taller d'artistes més
importants dels món. Els espais
creatius de Miró en són
protagonistes!
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MAGNÍFIC reportatge sobre la FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA

Titular: "Arriba el torn de la
Fundació Miró Mallorca".

Mitjà: Tres Emes Culturals.
Format: online.
Data: 22/09/2020.
Autora: MariAngeles Castañer.
Sinopsi: complet reportatge sobre
la Fundació on l'autora en
descobreix al detall tots i cadascun
dels racons que abasta.
Enllaç:
https://tresemesculturals.wordpre
ss.com/2020/09/22/arriba-el-tornde-la-fundacio-miro-mallorca/?
blogsub=confirming#subscribeblog
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Primera exposició de Miró a Mallorca

Titular: "Pep Pinya: La primera
exposición de Miró en Mallorca
fue el inicio de una revolución".
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Autor/autora: Elena Vallés.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 07/10/2020.
Sinopsi: el 6 d'octubre de 1970 es
va inaugurar a la Galeria Pelaires
de Palma la primera exposició a
Mallorca de Joan Miró. Ja han
passat 50 anys des d’aquesta
primera exposició i, el galerista
mallorquí Pep Pinya, el seu artífex,
rememora aquell dia com si no
hagués passat el temps.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 111.000 / dia.
Cost de publicitat: 3.870 € + IVA.
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Life Meets Art

Títol: “Life Meets Art” (La vida es
troba amb l’art).
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Autor/autora: Sam Lubell.
Mitjà: llibre, publicació de
l’Editorial Phaidon.
Phaidon té una llarga i distingida
història com a editor de llibres
d'art. L'empresa va ser fundada a
Viena el 1923 pel doctor Bela
Horovitz i Ludwig Goldscheider. Els
seus primers títols no eren llibres
d'art, sinó de literatura, filosofia i
història. Phaidon és el primer
editor mundial d’arts creatives
amb més de 1.500 títols impresos.
Treballen amb artistes, xefs,
escriptors i pensadors més
influents del món per produir
llibres innovadors sobre art,
fotografia, disseny, arquitectura,
moda, menjar i viatges i llibres
il·lustrats per a nens. Phaidon té la
seva seu central a Londres i Nova
York.
Format: escrit.
Data: 07/10/2020.
Sinopsi: Una inspiradora col·lecció
dels extraordinaris espais privats
de 248 de les persones més
creatives del món, passades i
presents. Aquests espais únics i
inspiradors ens mostren on van
viure la vida els millors creatius de
la història, van perfeccionar els
seus oficis i, en molts casos, van
produir algunes de les obres
mestres més famoses del món,
proporcionant una perspectiva
íntima i perspicaç dels mestres
que defineixen la història artística.
Àmbit de difusió: internacional.
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Dans musealisierte atelier

Títol: “Dans musealisierte atelier”
(El estudio hecho museo:
conservación, reubicación y
reconstrucción del estudio del
artista en los siglos XX y XXI).
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Autor/autora: Julia Behrens.
Mitjà: llibre-publicació alemanya.
Format: escrit.
Data: octubre.
Sinopsi: en el primer terç del segle
XIX, l'estudi va experimentar una
apreciació de gran abast com a
lloc d'inspiració i gènesi de l'obra.
La sacralització de l'artista en el
període romàntic va portar a un
major interès públic en el lloc
d'origen de l'art i als primers
esforços per a fer que les cases de
pintors i escultors famosos fossin
generalment accessibles. Des de
llavors, no sols els estudis de vells
mestres i artistes novells s'han
convertit en museus. També s'han
conservat, reubicat o reconstruït
nombrosos estudis del segle XX.
Àmbit de difusió: internacional.
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Premis i beques 2020

Titular: "La Fundación Miró
Mallorca concede 31.000 euros en
premios".

"En aquesta edició s'han rebut
190 projectes, el que representa
un increment de gairebé un 19%,
respecte l'any passat.
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Mitjà: Europa press.
Europa Press defensa la pluralitat i
independència informativa, i els
seus lectors són lliures d’expressar
les seves opinions en aquest foro,
sempre des del respecte. La
agencia de noticias privada líder
en España.
Format: online.
Data: 02/11/2020.
Sinopsi: cobertura mediàtica feta
sobre els guardonats/des amb els
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2020.
Àmbit de difusió: Espanya i
Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
octubre-novembre-desembre

Titular: "La Fundació Miró
concede 31.000 euros en premios
pese a la pandemia".

Autor/autora: Nacho Jiménez.
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 03/11/2020.
Sinopsi: cobertura mediàtica feta
sobre els guardonats/des amb els
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2020.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 2.575 € + IVA.
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Titular: "La Fundació Miró
concede 31.000 euros en premios
y becas".

Autor/autora: Elena Vallés.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 03/11/2020.
Sinopsi: cobertura mediàtica feta
sobre els guardonats/des amb els
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2020.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 111.000 / dia.
Cost de publicitat: 2.064 € + IVA.
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Titular: "Miró Stiftung Vergibt
Preis Und Stipendien".

Autor/autora: Brigitte Rohm.
Mitjà: Mallorca Zeitung.
Format: escrit i online.
Data: 05/11/2020.
Sinopsi: cobertura mediàtica feta
sobre els guardonats/des amb els
Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2020.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 111.000 / dia.
Cost de publicitat: 192 € + IVA.
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Joan Punyet i el seu nou album "Pulman"

Titular: "Joan Punyet Miró estrena
su banda musical, Pullman, con un
concierto en streaming".
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Autor/autora: R.C.
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 01/11/2020.
Sinopsi: el passat 1 de novembre,
Joan Punyet Miró, va presentar en
societat i via streaming, el seu nou
album "Pullman". Un disc
reivindicatiu i solidari, gestat
durant el confinament.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.664 € + IVA.
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Titular: "Joan Punyet les cantó a
los Pullman".

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 01/11/2020.
Sinopsi: el passat 1 de novembre,
Joan Punyet Miró, va presentar en
societat i via streaming, el seu nou
album "Pullman". Un disc
reivindicatiu i solidari, gestat
durant el confinament.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 111.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.248 € + IVA
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Projecte Miró_Sert_Gomis

Titular: " Un proyecto artístico
reflexiona sobre la luz en el taller
que Sert creó para Miró en
Mallorca".
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Autor/autora: Europa Press.
Mitjà: El Mundo.
Format: escrit i online.
Data: 22/11/2020.
Sinopsi: "Miró-Sert-Gomis. La llum
al taller de l'artista" és
unaproposta expositiva que busca
experimentar, explicar i
transmetre laimportància de
lallum en el taller de Miró a
Mallorca. A través d’un diàleg
entre arts plàstiques, arquitectura
i audiovisual, així com una reflexió
sobreaquest espai mític i màgic
que és el “taller de l’artista”, es
retrata un dels elements claus del
taller i nexe d’unió entre pintor,
arquitecte i fotògraf: la llum.
L’artista plàstica Bea Sarrias i el
cineasta Morrosko Vila-San-Juan
parteixen de les fotografies que
Joaquim Gomis va realitzar el 1961
al’acabat d’inaugurar taller de
Miró, a Mallorca, dissenyat i
projectat pel seu amic, l’arquitecte
Josep Lluís Sert. El projecte té el
suport de la Fundació Miró
Mallorca, Successió Miró, Fundació
Miró Barcelona (Fons Fotogràfic
Joaquim Gomis), Martin's Atelier, el
LAB de l'Ambaixada d'Espanya a
Brussel·les, Spain Culture i Aecid, a
través del seu Projecte Ventana.
Àmbit de difusió: Nacional.
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Titular: "Arranca en línea el
proyecto "Miró-Sert-Gomis. La luz
en el taller del artista".

Àmbit de difusió: Nacional.
Nombre de lectors: 549.000 / dia.
Cost de publicitat premsa escrita:
10.700 € + IVA.
Enllaç:
https://www.lavanguardia.com/vid
a/20201122/49606467296/arranca
-en-linea-proyecto-miro-sertgomis-la-luz-en-el-taller-delartista.html
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Autor/autora: Efe.
Mitjà: La Vanguardia.
Format: escrit i online.
Data: 22/11/2020.
Sinopsi: "Miró-Sert-Gomis. La llum
al taller de l'artista" ésuna
proposta expositiva que busca
experimentar, explicar i
transmetre la importància dela
llum en el taller de Miró a
Mallorca. A través d’un diàleg
entre arts plàstiques, arquitectura
i audiovisual, així com una
reflexiósobre aquest espai mític i
màgic que és el “taller de l’artista”,
es retrata un dels elements claus
del taller i nexe d’unióentre pintor,
arquitecte i fotògraf: la llum.
L’artista plàstica Bea Sarrias i el
cineasta Morrosko Vila-San-Juan
parteixen de les fotografies que
Joaquim Gomis va realitzar el 1961
a l’acabat d’inaugurar taller de
Miró, a Mallorca, dissenyat i
projectat pel seu amic, l’arquitecte
Josep Lluís Sert. El projecte té el
suport de la Fundació Miró
Mallorca, Successió Miró, Fundació
Miró Barcelona (Fons Fotogràfic
Joaquim Gomis), Martin's Atelier, el
LAB de l'Ambaixada d'Espanya a
Brussel·les, Spain Culture i Aecid, a
través del seu Projecte Ventana.
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Nombre de lectors: 111.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.979 € + IVA.
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es/cultu
ra/2020/11/24/arte-reflexionar-luztaller-sert-25297393.html
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Titular: "Arte para reflexionar
sobre la luz en el taller Sert de
Joan Miró".
Autor/autora: Europa Press.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 22/11/2020.
Sinopsi: "Miró-Sert-Gomis. La llum
al taller de l'artista" ésuna
proposta expositiva que busca
experimentar, explicar i
transmetre la importància de la
llum en el taller de Miró a
Mallorca. A través d’un diàleg
entre arts plàstiques, arquitectura
i audiovisual, així com una
reflexiósobre aquest espai mític i
màgic que és el “taller de l’artista”,
es retrata un dels elements claus
del taller i nexe d’unióentre pintor,
arquitecte i fotògraf: la llum.
L’artista plàstica Bea Sarrias i el
cineasta Morrosko Vila-San-Juan
parteixen de les fotografies que
Joaquim Gomis va realitzar el 1961
a l’acabat d’inaugurar taller de
Miró, a Mallorca, dissenyat i
projectat pel seu amic, l’arquitecte
Josep Lluís Sert.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El
projecte té el suport de la
Fundació Miró Mallorca, Successió
Miró, Fundació Miró Barcelona
(Fons Fotogràfic Joaquim Gomis),
Martin's Atelier, el LAB de
l'Ambaixada d'Espanya a
Brussel·les, Spain Culture i Aecid, a
través del seu Projecte Ventana.

Aquesta notícia també ha estat recollida als mitjans següents:
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-proyecto-artistico-reflexionaluz-taller-sert-creo-miro-mallorca-20201122134054.html
https://www.spainculture.be/es/region/online/miro-sert-gomis-la-luz-en-eltaller-del-artista/
https://blogfundacion.arquia.es/2020/11/revisitando-la-luz-magica-de-mirosert-y-gomis/
https://www.aldia.cat/gent/noticia-projecte-artistic-reflexiona-llum-tallersert-va-crear-per-miro-mallorca-20201122135443.html
https://ib3.org/la-llum-font-de-misticisme-al-taller-sert-de-miro

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
188

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
octubre-novembre-desembre

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
189

LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
octubre-novembre-desembre
25 anys de la mort de Pilar Juncosa

Titular: "Pilar Juncosa, la mujer
que forjó la Fundació Miró".

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Autor/autora: Joan Riera.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 25/11/2020.
Sinopsi: el 25 de novembre de
1995 va morir a Palma, Pilar
Juncosa Lambert. Joan Miró va ser
durant molt de temps a Mallorca
“el marit de donya Pilar Juncosa”.
Però la qui va ser esposa de
l’artista durant 54 anys, va ser clau
en la relació de Miró amb Mallorca
i, sobretot, en la consecució de
fons per a construir la Fundació
Pilar i Joan Miró aMallorca i en la
donació del llegat que va deixar
Miró a la ciutat de Palma.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 111.000/dia.
Cost de publicitat: 3.870 € + IVA.

"La generositat de Pilar Juncosa
va permetre la donació dels
tallers i la consecució de fons
per a crear la Fundació"
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La Fundació a la revista Easyjet Traveller

Titular: "Take an art tour of Palma
de Majorca".
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Mitjà: Easyjet Traveller.
Format: escrit i online.
Data: 2020.
Sinopsi: EasyJet Airline Company
Limited (LSE EZJ), coneguda com a
easyJet, és una aerolínia britànica
de baix cost amb seu a Londres,
Luto.
Enllaços:
https://traveller.easyjet.com/sp
ain/balearics/majorca/bestthings-to-do-majorca/
https://traveller.easyjet.com/sp
ain/balearics/majorca/take-anart-tour-of-palma-de-majorca/
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Titular: "Al encuentro de Miró".
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Mitjà: Ronda Iberia.
Revista de bord dels vols de rutes
IBÈRIA a Amèrica Llatina USA i
Europa.
La publicació compta amb una
xarxa de col·laboradors
internacionals especialitzats en
periodisme de viatges. L'agència
de comunicació que l’edita té la
seu a Londres. L'aerolínia compta
amb més de 1,9 milions de
passatgers al mes.
Format: escrit i online.
Data: 2020.
Sinopsi: reportatge de 6 pàgines
sobre la Fundació Miró Mallorca i
els tallers de Joan Miró.
Àmbit de difusió: Amèrica Llatina,
USA i Europa.
Nombre de lectors: 2,8 milions de
seguidors a les xarxes. 23,5
milions de passatgers a l’any.
Cost de publicitat: 19.938 € una
página de publicitat + IVA.
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Titular: "Miró".

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: In Palma.
La Revista IN PALMA es
caracteritza per ser des de fa 10
anys la revista lifestyle de
referència de Mallorca, de la qual
es publiquen 4 edicions trimestrals
a l'any: Primavera, Estiu, Tardor i
Hivern.
A més, pots adquirir la Guia de
Mallorca, informativa, clara i
atractiva a la vegada, està escrita
en espanyol, anglès i alemany, que
pretén ser la guia en línia de
referència de Mallorca, tant per a
turistes com per a residents.
Aquesta Guia es compon de 12
categories principals: restaurants,
shopping, disseny & interiorisme,
esports, oci & diversió, relax &
benestar, hotels, art & cultura,
nàutica, rent a car, a boat, a bike,
immobiliàries & IN PALMA: la
revista. A més ofereix valuosa
informació addicional per als
visitants.
Format: escrit i online.
Data: 01/11/2020.
Sinopsi: l'aparició de la Fundació a
les diferents guies turístiques i
revistes de qualitat (IN PALMA) són
estratègiques i tenen com a
objectiu generar i promoure un
continu fluxe de visitants.
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Titular: "Fundació Miró Mallorca.
III Festival Internacional de Música
de Cambra de Mallorca".

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Autor: Rodrigo Vila, quartet de
saxofons Lítore Quartet i Catalina
Carrasco. Concerts de jazz i dansa,
"Miró Music Series".
Mitjà: Youtube.
Format: online.
Data: 20/11/2020.
Sinopsi: Un any més el Festival
Internacional de Música de
Cambra de Mallorca actua com a
vehicle de transmissió cultural i de
valors artístics per a residents i
turistes. Enguany arriba a la seva
III edició i aquest any el Festival ha
volgut ampliar i diversificar el seu
format per oferir 20 concerts que
s’emmarquen dins diferents sèries
i disciplines artístiques, com per
exemple, el Miró Music Series.
Es tracta d’un projecte que ha
estat possible gràcies a la
col·laboració amb l’Associació
d’Intèrprets de Música Clàssica de
les Illes Balears. Miró Music Series
està conformat per un conjunt de
micro-concerts amb música de
saxo i dansa i en un escenari únic
com són els diferents espais de la
Fundació Miró Mallorca.
Àmbit de difusió: internacional.
Enllaços:
https://youtu.be/OhMHKBKbet
4
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MC-VMjm8E6g
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Titular: "Baléares: escale à Palma
de Majorque".
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Mitjà: Guide du routard.
Format: escrit i online.
Data: 07/10/2020.
Sinopsi: la Guide du routard, de
vegades anomenada la RDA, és
una col·lecció francesa de guies
turístiques fundada l'abril de 1973
per Michel Duval i Philippe
Gloaguen, arran de les guies dels
motxillers nord-americans.
Aquestes guies han estat
publicades des de 1975 per
Hachette Tourisme Livre. En 40
anys (de 1972 a 2012) s'han venut
al voltant de 40 milions d'copias.
Nombre de lectors: de mitjana,
prop de 6 milions de persones
visiten cada mes la pàgina.
Enllaç:
https://www.routard.com/ideesweek-end/cid138699-balearesescale-a-palma-de-majorque.html
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"Spain Passion"
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Autor: Ángel Tapia, productor
executiu de Think.
Mitjà: televisió xinesa.
Format: escrit i online.
Data: 07/10/2020.
Sinopsi: la sèrie que, que es va
enregistrar durant setmanes es
roda a Espanya, serà vista per uns
70 milions d'espectadors xinesos
l'any que ve.
"Spain Passion" és una sèrie de 8
capítols de 45 minuts, dels quals
dos tenen a Mallorca com a
protagonista. Abans de recalar a la
Fundació Miró Mallorca, l'equip de
la sèrie va gravar també al Museu
de El Prado, el Museu Thyssen, el
museu Reina Sofia o el Centre
Botín. Es tracta de la història de
dues amigues que viatgen
plegades. Amistat i aventures per
Espanya: així és Spain Passion, la
sèrie que s’emetrà pròximament a
Xina.
Àmbit de difusió: és una sèrie
que s’emetrà a la Xina, però hi ha
altres mercats com Corea de Sud,
el Japó o Tailàndia que ja s'han
interessat.
Nombre de lectors: 70 milions
d'espectadors xinesos.
Enllaç al video promocional FITUR
de la serie China Spain Passion on
surt la Fundació Miró Mallorca:
https://www.youtube.com/watch?
v=mLjOCtzlzeg
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Titular: “Cap a la llum de Salvatge
Cor: ... Per a nosaltres la
mallorquinitat és una manera de
ser, de pensar i de respirar”.
Autor/autora: Estrella Damm.
Mitjà: televisió / youtube.
Format: audiovisual i online.
Data: 04/12/2020.
Sinopsi: el darrer vídeo clip del
grup mallorquí "Salvatge Cor".
Estrella Damm, en la seva agenda
cultural a Mallorca i, dins el
projecte "S'horabaixa" va
enregistrar aquest vídeo a la
Fundació Miró Mallorca.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Enllaç del video:
https://youtu.be/4vQO57JVhcA
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Titular: “La Fundació Pilar i Joan
Miró contará con unos 2,4
millones de presupuesto”.
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Autor/autora: Agència Efe.
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 12/12/2020.
Sinopsi: en compliment del que
disposen els articles 12 i següents
dels vigents Estatuts dela Fundació
Pilari Joan Miró a Mallorca, es va
celebrar la segona reunió dels
membres que conformen el
Patronat dela Fundació Pilari Joan
Miró.
Nombre de lectors: 143.000/dia.
Cost de publicitat: 1.664 € + IVA.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Enllaç:
https://www.ultimahora.es/noticia
s/cultura/2020/12/11/1222033/fun
dacio-miro-mallorca-incrementapresupuesto-apruebaprogramacion-para-2021.html
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Titular: “La Miró prepara una
muestra de las piezas de Son
Boter”.
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Autor/autora: Elena Vallés.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 12/12/2020.
Sinopsi: en compliment del que
disposen els articles 12 i següents
dels vigents Estatuts dela Fundació
Pilari Joan Miró a Mallorca, es va
celebrar la segona reunió dels
membres que conformen el
Patronat dela Fundació Pilari Joan
Miró.
Nombre de lectors: 111.000/dia.
Cost de publicitat: 810 € + IVA.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
També a:
https://www.mallorcadiario.co
m/fundacion-miro
https://www.europapress.es/ill
es-balears/noticia-fundaciomiro-mallorca-celebraprimera-reunion-anopatronato-medidas-seguridadfrente-covid-1920200619163521.html
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Titular: "La Terremoto de
Alcorcón, la diseñadora Alma
López, la chef Macarena de
Castro... los amigos del nieto de
Joan Miró se unen contra la
pandemia".
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Autor/autora: Soledad Bescós.
Mitjà: Vanity Fair.
La més influent, luxosa i
entretinguda enciclopèdia
contemporània que permet el
lector comprendre i gaudir un
món mogut pel poder, l'ambició, la
fama, l'èxit i la recerca de
l'excel·lència. Vanity Fair té la
capacitat de modelar la història i
preparar l'escenari per al que serà
rellevant a continuació.
Format: escrit i online.
Data: 01/01/2021.
Sinopsi: un director de cinema,
una ‘show woman’, una pintora,
una model, una cuinera, una
dissenyadora i el net de Joan Miró.
Tots tenen en comú la seva estima
per Mallorca i una constant
batalla: recaptar fons per lluitar
contra els efectes de la pandèmia.
Àmbit de difusió: nacional i països
de parla castellana.
Nombre de lectors: 13,2M
impactes / mes. Font: 3 Acum EGM
2020, Google Analytics i RRSS
desembre 2020. La dada inclou
lectors print + seguidors a RRSS +
UU Analytics + Vídeo Views.

Enllaços:
https://www.revistavanityfair.es/
la-revista/articulos/laterremoto-de-alcorcon-ladisenadora-alma-lopez-la-chefmacarena-de-castro-los-amigosdel-nieto-de-joan-miro-se-unencontra-la-pandemia/48268
https://www.revistavanityfair.es/
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LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
octubre-novembre-desembre
Facebook

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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ADMINISTRACIÓ 2020

PRESENTACIÓ
Balanç de l'any

ADMINISTRACIÓ
Informàtica
Manteniment
Visites

ADMINISTRACIÓ

Administració

/Què fem?

El Departament d’Administració de la Fundació està
format per un equip sòlid de 6 persones: tres
administratius, un tècnic d’informàtica, un oficial de
manteniment i una cap del departament. Les tasques
de gestió administrativa, financera, comptable i
jurídica, informàtica i de manteniment que es
desenvolupen per part de tot l’equip (amb l’ajuda en
alguns casos, d’assessoria externa), fan que el
funcionament i el dia a dia de la Fundació sigui
satisfactori i que la Fundació pugui oferir un programa
d’activitats, premis i beques, tallers, exposicions,
organització i préstec d’exposicions, i difusió, complet,
ric i variat. M’agradaria agrair la bona feina de l’equip
en aquest any tan complicat d'incertesa i, a vegades, de
por, que hem superat de la millor forma possible.

/Qui som?

Cap d’administració:

Amanda Carnicero Alcover (3)
Administració:

M. Teresa Ques Mestre (2)
Dolors Nadal Llinàs (5)
Felipe Fuster Dameto
Informàtica:

Pere Manel Mulet i Ferrer (1)
Manteniment:

Francisco Javier Costa Martín (4)

ADMINISTRACIÓ

1

2

3

4

5
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ADMINISTRACIÓ
Balanç de l'any
El balanç de l’any 2020 està molt
condicionat per la situació i les
mesures derivades de la
pandèmia. A nivell de tancament
financer i comptable de l’any es
detalla tota la informació
necessària als comptes anuals
elaborats per la Fundació i
auditats, amb el seu corresponent
informe emès per l’empresa
d’auditoria RSM Spain Auditores.
L’any s’ha tancat amb unes
pèrdues de 42.628,73 €, si bé la
previsió que se’n tenia era que
fossin majors, però amb una
contenció en les despeses s’han
pogut pal·liar.

Cap del departament

Departament d'Administració
A més del dia a dia que suposen
totes les tasques de gestió
administrativa, financera,
comptable i jurídica, destaquen la
preparació i l’inici de l’expedient
administratiu per a l’adjudicació
del contracte consistent en la
rehabilitació de l’estany superior
de l’edifici Moneo, i l’execució de
tasques addicionals en elements
annexos. La formalització ha tingut
lloc el febrer de 2021. També s’ha
preparat dins l’any 2020
l’expedient administratiu per a
l’adjudicació del contracte
consistent en l’assistència tècnica
per a l'elaboració d'estudis previs i
la redacció del projecte integral de
restauració, direcció facultativa
completa i coordinació de
seguretat i salut en fase d'execució
de l'edifici de Son Boter. La seva
adjudicació i la formalització tindrà
lloc dins l’any 2021. Es tracta de
dos edificis fonamentals dins la
Fundació, i la seva millora suposa
un bona noticia.

El projecte d’elaboració d’una nova
estratègia i un nou disseny per a
l’espai comercial (tenda) de la
Fundació, que es preveia dur a
terme dins el període 2020-2021,
s’ha aturat, si bé s’espera poder
reprendre’l durant 2021.
Amanda Carnicero Alcover

Cal esmentar, a més, el suport del
personal extern auxiliar de serveis,
del de seguretat i vigilància de la
Fundació, del de manteniment i
conservació dels jardins i altres
zones verdes; del personal del
servei de neteja, dels assessors,
auditors...
Volem destacar, igualment,
l’actualització del pla
d’autoprotecció, que es renova
cada 3 anys.
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ADMINISTRACIÓ

També s’ha resolt, de mutu acord,
el contracte del servei de cafeteria
i càtering de la Fundació; l’impacte
que hi ha tingut l’estat d’alarma i la
situació pandèmica pel covid-19 és
indubtable.

D’altra banda, s’ha renovat,
mitjançant una nova negociació, el
conveni marc de col·laboració per
a la difusió artística i cultural entre
Successió Miró, CB, la Fundació i
Bonsol Hotels & Invest SA,
propietària de l’hotel Joan Miró
Museum. El seu objecte és establir
un marc general de col·laboració
entre les 3 institucions amb la
finalitat de divulgar la figura de
Joan Miró i la seva obra artística, el
seu vincle amb la ciutat de Palma, i
de potenciar el posicionament de
l'hotel des d'una perspectiva
artística i cultural. També s’ha
formalitzat el conveni per a la
realització de pràctiques
acadèmiques externes curriculars
d’estudiants de grau i postgrau de
títols oficials i propis de la
Universitat de les Illes Balears (UIB)
i de màsters oficials a la Fundació,
així com el conveni de pràctiques
acadèmiques entre l’Acadèmia de
Belles Arts de Nàpols i la Fundació.
Malauradament, no hem pogut
rebre estudiants acollits als dits
convenis, atesa la situació
pandèmica.

ADMINISTRACIÓ
INFORMÀTICA

Les accions previstes en matèria
de TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació)
s’han vist afectades per les
mesures adoptades pel covid-19.
Tot i no estar previst, després de
l'entrada en vigor de l'estat
d'alarma, en poc més d'una
setmana, els departaments varen
poder fer teletreball.

En les tasques habituals de
manteniment i reparació de la
infraestructura informàtica i de
comunicacions, seguiment de
contractes de manteniment i
suport en general als
departaments, les principals
actuacions en matèria informàtica
han estat les següents:

Altres actuacions destacables:
Pel que fa al desenvolupament
d'aplicacions, s’ha continuat
amb les gestions de permisos
del personal i el registre
d'entrada i sortida.
Es finalitza la implantació del
nou programari de gestió de la
col·lecció (MuseumPlus RIA),
així com la migració de dades
de l'anterior MuseumPlus
Classic.
S’ha migrat el servidor local a
un servidor virtual
proporcionat per l'Institut
Municipal d'Innovació (IMI),
cobrint totes les prestacions de
l'anterior (fitxers, aplicacions,
intranet).
També s’han migrat tots els
comptes de correu electrònic al
nou servidor al núvol de
l'Ajuntament de Palma.
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Adquisicions:
Per a l'adaptació a la modalitat
de teletreball: 2 ordinadors
portàtils i alguns accessoris
addicionals, per a aprofitar
equipament ja donat de baixa.
També s’han adquirit alguns
accessoris per a facilitar el
manteniment de reunions
mixtes (presencials i en remot)
a l'auditori.
Dins el pla de millora de la
xarxa d'àrea local, es varen
adquirir 8 commutadors CISCO
nous (contracte menor, 202003) i 4 armaris tipus rack.
S'ha adquirit un nou traçador
per als tallers d'obra gràfica de
Joan Miró, en la modalitat de
rènting (contracte menor,
2020-04).
Altres (una impressora làser
per al departament de
col·leccions, un telèfon
conferència bluetooth, un SAI).

ADMINISTRACIÓ
MANTENIMENT

Reconstrucció del marge de
pedra en sec de Son Boter
(contracte menor 2020-01).
Reparació de les filtracions
d’aigua provocades a la veïna
comunitat de propietaris
Ysomar, degudes a una fuga
d’aigua de l’aljub de la
Fundació (contracte menor
2020-02).
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A més de les tasques habituals
pròpies de manteniment de les
instal·lacions, els edificis, els
jardins i altres parts integrants de
la Fundació, destaquen diverses
actuacions que es resumeixen a
continuació:

Reparació del desguàs de la
pica situada en el taller de
gravat.
Enrajolat de l’espai situat al
costat del pati posterior del
Taller Sert.
Substitució de bomba de
fecals.
Netejar i impermeabilitzar la
façana principal de l’entrada a
la Fundació.
Compra de filtres per als
climatitzadors (mesures
derivades del covid-19).
Substitució del climatitzador
del taller de gravat.
Canvi de bomba en la turbina
del climatitzador a la Sala
Estrella.
Realització de les obres de
conservació i/o manteniment,
per raons de seguretat, a
l’edifici Son Boter, ordenades
per l’Ajuntament de Palma.
Reparació de focus led per a
les sales d’exposició.
Inspecció desfavorable OCA
ascensor; s’ha esmenat i se’n té
certificat favorable el febrer de
2021.
Manteniment i adopció de
mesures correctives del
sistema contra incendis
(subministrament i instal·lació
d’explosors i detectors).

ADMINISTRACIÓ
VISITANTS
Total de venda de tiquets o comptabilitzats per taquilla: : 15.093
Desglossament d'entrades a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 2019/2020:
2019

2020

Variació

Entrada general

24.886

5.711

-77,05%

Entrada reduïda

13.007

2.903

-77,68%

Entrada gratuïta

15.286

4.004

-73,81%

700

88

-87,43%

5

1

-80,00%

6.261

2.079

-66,79%

581

159

-72,63%

-

148

-

60.726

15093

-75,15%

Entrada de grups
Entrada per conveni
Visites escolars
Altres (PlayArt, etc.)
Entrades en línia
Total

Variació d’estrangers/nacionals 2019-2020:
2019

Percentatge

2020

Percentatge

Estrangers

35.205

89,1%

7.994

70,6%

Nacionals

4.781

10,9%

3.327

29,4%

39.986

11.321

Variació d'entrades gratuïtes:
2019

Percentatge

2020

Percentatge

Dissabtes

5.005

51,0%

1.777

54,2 %

Estrangers

4.081

41,6%

978

29,8 %

716

7,4%

524

16,0 %

Residents/Nacionals

3.279

ADMINISTRACIÓ

9.802

Variació d'entrades amb conveni:

Entrades totals
Ingressos

2019

2020

Variació

62

4

-93%

0

5

Variació de grups escolars:
Disminució d'un 54%. De 4.547 el 2019 a 2.079 el 2020.
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PATRONAT

Relació dels membres del Patronat durant 2020
Vocals de l’Ajuntament

Vocals nats

Batle i president
Sr. José F. Hila Vargas

Sra. Maria Lluïsa Juncosa Canals

Vicepresident
Sr. Antoni Noguera Ortega

Consellera de Participació,

Sr. Antoni Juncosa Aysa
Transparència i Cultura del Govern de
les Illes Balears

Secretari
Sr. Miquel Ballester Oliver
Secretari adjunt i general del Ple acctal.
de l’Ajuntament de Palma

Secretari delegat
Sr. Damià Sans Tous

Sr. Nicolau Llaneras Manresa (patró
Sr. Llorenç Carrió Crespí

emèrit a partir de desembre de 2020)

Sra. Francisca Niell Llabrés

Representant de la Fundació Miró de

Sr. Marcos Augusto Lladó
Sr. Antoni Martín Martínez

Barcelona: Sr. Marko Daniel
Representant de l’Obra Cultural
Balear: Sr. Josep Pere de Luis Ferrer

Sra. Sonia Vivas Rivera

Sr. Joan Punyet Miró

Sr. Antoni Sansó Servera

Sr. Àngel Juncosa Aysa

Sra. Maria Josep Mulet Gutiérrez

Sr. Enrique Juncosa Cirer

Sr. Antoni Forteza Forteza
Representant del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports
Sra. María de las Mercedes Celeste
Palmero

Interventor
Sr. Joan Canyellas Vich. Interventor de
l’Ajuntament de Palma

Sra. Dolors Juncosa Álvarez de
Sotomayor
Sr. Camilo José Cela Conde (patró
emèrit a partir de desembre de 2020)
Sra. Lola Fernández Jiménez
Sra. María José Salazar Herrería
Sra. Pilar Ortega Chapel
Sr. José María Pardo Falcón
Sra. Carmen Claudia Giménez Martín
Sr. José Carlos Llop Carratalá
Representant de la Fundació Mas Miró

A partir del 19 de setembre de 2019
l’Ajuntament de Palma va aprovar
convidar els grups VOX-Actúa Palma i
Ciutadans al Patronat de la Fundació,
amb veu i sense vot.
En data 30 de desembre de 2020 (si
bé la data de la signatura és de
13/01/2021) l’Ajuntament va acordar
nomenar nou membre al Patronat i a
la Comissió de Govern de la Fundació
a la directora general de Cultura i
Comunitat Sra. Catalina Codina Pérez
en substitució de la Sra. Francisca
Niell.

de Mont-roig del Camp: Sra. Elena
Juncosa Vecchierini
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PATRONAT

PRIMERA SESSIÓ ORDINÀRIA
El Patronat de la Fundació es reuní en
sessió de caràcter ordinari dia 19 de
juny de 2020, amb l’ordre del dia
següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària de dia 13 de desembre
de 2019 (núm. 51).
2. Aprovació de l’estat de comptes,
els informes d’auditoria externa i la
memòria de l’exercici 2019.
3. Aprovació per a facultar la CG per
a la disposició de fins a 700.000 €
del fons fundacional.
4. Donar compte del pla de
reobertura de la Fundació.
5. Presentació per part del Sr. Joan
Punyet del fullet “Jardins del Palau
de Marivent. Joan Miró,
escultures”.
6. Informe del director.
7. Informe del president.
8. Torn obert de paraules.

SEGONA SESSIÓ ORDINÀRIA
El Patronat de la Fundació es reuní en
sessió de caràcter ordinari dia 11 de
desembre de 2020 amb l’ordre del dia
següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió
ordinària de 19 de juny de 2020
(núm. 52).
2. Aprovació de la proposta de
pressupost per a l’exercici 2021.
3. Aprovació del Pla d’actuació per a
l’exercici 2021.
4. Aprovació del règim de sessions
del Patronat per a 2021.
5. Donar compte de l’estat de
l’inventari de la col·lecció de la
Fundació.
6. Donar compte de la situació actual
de les intervencions als edificis
Moneo i Son Boter.
7. Donar compte de la Carta de
recomanacions 2019 dels auditors
RSM.
8. Informe del director gerent.
9. Informe del president.
10. Torn obert de paraules.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Relació dels membres de la Comissió de Govern durant 2020
Sessions que s'han duit a terme

Vocals de l’Ajuntament

Vocals nats

President
Sr. Antoni Noguera Ortega

Sra. Lola Fernández Jiménez

14 de febrer

Sr. Joan Punyet Miró

15 de maig

Sr. Llorenç Carrió Crespí

Sr. José María Pardo Falcón

19 de juny

Sra. Francisca Niell Llabrés

Sra. Pilar Ortega Chapel

17 de juliol

Sr. Antoni Sansó Servera

Sra. Dolors Juncosa Álvarez de
Sotomayor

16 d’octubre

Sr. Marcos Augusto Lladó

Secretari: Sr. Miquel Ballester Oliver
Secretari adjunt i general del Ple acctal.
de l’Ajuntament de Palma

27 de novembre
11 de desembre

Secretari delegat: Sr. Damià Sans
Tous

Interventor: Sr. Joan Canyellas Vich
Interventor de l’Ajuntament de Palma

Director de la Fundació: Sr. Francisco
Copado Carralero
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ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ 2020

Organigrama de personal 2020:

Director:
Francisco Copado Carralero

Secretària de direcció: Aina Maria
Duran Servera

Departament d’Administració:

Departament de Col·leccions:

Cap del Departament:

Cap del Departament/conservadora:

Amanda Carnicero Alcover
Administració:
M. Teresa Ques Mestre
Dolors Nadal Llinàs
Felipe Fuster Dameto
Informàtica:
Pere Manel Mulet i Ferrer
Manteniment:
Francisco Javier Costa Martín

Patricia Juncosa Vecchierini
Registre:
María Antonia Artigues Cabrer
Restauració:
Enric Juncosa Darder
Coordinació d’exposicions:
Pilar Baos Rodríguez
Arxiu i biblioteca:
Teresa Méndez Rosselló

Departament d’Educació i
Activitats (DEAC):

Departament de Comunicació i
Màrqueting:

Responsable del servei:

Responsable del servei:

Alejandro Ysasi Alonso
Tallers d’Obra Gràfica:
Joan Oliver Argelés

Roser Salmoral Buitrago
Comunicació:
Núria Sureda Berná

Educadores:
Antònia Rosa Huguet Perelló
Irene Gayà Arbona
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MILLORS IMATGES 2020

Restaurant el sol de Palma

Enric Juncosa restaurant el sol de Palma de Miró

Mestre de tallers, Joan Oliver, enfornant ceràmica
per a la seva cocció.

Alumnes del EASDIB fent una sessió de fotos a la Fundació
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La sèrie xinesa Spain Passion enregistra un capítol a la Fundació.

Vanity Fair Espanya realitza una sessió de fotos
a Son Boter per un article

Imatge del shooting de Vanity Fair a Son Boter
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PATROCINADORS I COL·LABORADORS
SUPORT I AGRAÏMENTS

