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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’aquesta memòria, els distints
departaments aniran detallant la seva
activitat aquest 2021 als espais que
formen la Fundació i en podrem tenir
una visió completa i exhaustiva.
L’any ha continuat marcat per la
pandèmia de la covid, que va
començar el març de 2020 i que va
suposar un repte per a tota la
humanitat. També és cert, però, que el
procés de vaccinació de la població ha
afavorit un acostament a la normalitat,
encara que, amb totes les precaucions
possibles, atès que una sisena onada
de contagis a finals d’any va posar de
manifest el grau d’incidència de la
pandèmia i el camí que encara ens
faltava per a recuperar les activitats
anteriors.
L’any 2020 es va impregnar d’un grau
d’incertesa que mai havíem vist dins
l’àmbit dels museus i de la cultura en
general. La dramàtica caiguda de
visitants i d’ingressos generats ens va
fer reflexionar sobre els productes
que s’ofereixen dins els museus i els
públics als quals es dirigeixen. Però
també es varen paralitzar els projectes
expositius i es va reduir l’afluència de
turistes arreu del món. Durant 2021,
s’ha recuperat una part dels visitants i
dels ingressos anteriors a la
pandèmia, així com exposicions,
activitats culturals i visites escolars,
encara que en uns nivells d’afluència
molt més baixos del que és habitual,
principalment per la continuïtat de les
mesures i les restriccions sanitàries.

Un fet important que vull destacar
és la preocupació per la
conservació del patrimoni de la
Fundació i, en concret, dels seus
edificis, que formen un conjunt
arquitectònic únic al món.
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

A finals de 2021 varen començar les
obres de rehabilitació de l’estany
superior i d’elements annexos de
l’edifici Moneo, que acull la seu de la
Fundació, projectat per l’arquitecte
Rafael Moneo, premi Pritzker
d’Arquitectura i inaugurat el desembre
de 1992; unes obres de gran
importància per a la conservació del
patrimoni de la Fundació i que varen
suposar tancar les sales expositives.
La rehabilitació vol recuperar la
coberta d’aigua que se situa damunt
de l’edifici Estrella i que tornarà a lluir
com abans quan en finalitzin les
obres.
Per altra banda, Son Boter, el segon
estudi de Joan Miró, també està en
procés de començar una rehabilitació
integral per a preservar, no tan sols la
seva arquitectura sinó també el llegat
de l’artista a través dels espais on va
treballar i els grafits en carbonet que
hi va deixar a les parets. La finca de
Son Boter va ser adquirida per la
família Miró-Juncosa l'any 1959. La
compra de l'immoble va significar
ampliar els terrenys de Son Abrines,
que ja eren propietat de la família;
augmentar la intimitat de Joan Miró i,
sobretot, guanyar un ampli espai on
crear i guardar les obres de grans
dimensions que realitzaria l'artista.

Existeix una tasca de gestió interna
que no té tanta de visibilitat com altres
dins la Direcció de la Fundació,
sobretot dins el marc de la gestió
pública. Durant 2021 s’han licitat
quatre concursos públics amb els
principals serveis que la Fundació té
externalitzats: seguretat i vigilància,
atenció als visitants, jardineria i neteja.
Alhora, també s’ha treballat en la
preparació del concurs per a la nova
cafeteria de la Fundació, la qual, si tot
va bé, tornarà a obrir les portes a
l’estiu de 2022.
Per a acabar, vull expressar el meu
agraïment a les persones i les entitats
que ens donen suport anualment:
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. Sense cap dubte, al
capdavant d’aquesta Fundació hi ha
tota la feina del meu equip, al qual vull
agrair expressament el seu
compromís i la seva dedicació durant
aquest 2021. Moltes gràcies a tots pel
suport i la col·laboració.
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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.

Secretària de direcció:

Aina Duran (1)

Director de la Fundació Miró Mallorca

Francisco Copado Carralero (2)

1
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COL·LECIONS

PRESENTACIÓ
Balanç de l'any
EXPOSICIONS

PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ
BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS
OUR TOP TEN IMAGES 2021

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
les obres en dipòsit i preservar els tallers
de l’artista. En la pràctica del dia a dia, som
un equip de persones que estimam la
Fundació i Joan Miró, que mai deixam
d’aprendre de la seva obra i de la seva
figura, i que gaudim donant-la a conèixer a
altres institucions, als investigadors i al
públic en general.

/Qui som?

Cap del Departament/conservadora:

COL·LECCIONS

/Què fem?

Patricia Juncosa Vecchierini (4)
Restauració:

Enric Juncosa Darder (1)
Registre:

María Antonia Artigues Cabrer (2)
Coordinació d'exposicions:

Pilar Baos Rodríguez (3)
Tècnic de biblioteques i arxius:

Teresa Méndez Rosselló (5)

2
3
1
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PRESENTACIÓ
Balanç de l'any

Hem continuat amb la catalogació
de l’obra gràfica, concretament els
llibres il·lustrats, dins el pla
d’actuació de la col·lecció, i el
projecte s’ha ampliat amb la
iniciativa del restaurador
d’inventariar els papers de Miró
conservats als seus tallers. S’ha fet
una feina de reorganització tant
dels embalatges i el mobiliari
expositiu emmagatzemats a Bon
Sosec com de les pintures
penjades a les pintes de les
cambres de seguretat, de cara a
assegurar l’adequada conservació
de totes les obres de Joan Miró,
inclosos els dipòsits.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Amb la incorporació de Teresa
Méndez s’ha dinamitzat la
Biblioteca, que estrena el nom de
Biblioteca Pilar Juncosa, amb una
sèrie d’iniciatives detallades a
l’apartat corresponent. Cal
mencionar la sèrie de mostres
documentals en aquest espai, que
complementen les exposicions
principals o es fan ressò de les
organitzades en altres institucions.
Per altra part, hem anat
recuperant la mobilitat amb un
viatge del personal del
Departament a Barcelona per a
visitar les exposicions “Els colors
del foc. Hamada-Artigas” al Museu
Nacional d’Art de Catalunya i
“Miró-ADLAN. Un arxiu de la
modernitat (1932-1936)” a la
Fundació Joan Miró. Aquí vàrem
ser rebuts pels respectius equips,
amb la qual cosa consolidàrem les
relacions entre institucions, així
com la unitat i la motivació del
Departament, després d’un temps
de forçós aïllament.
Hem treballat amb la mirada
posada a 2022 com a any de la
definitiva recuperació i reobertura
a l’exterior amb la finalització de
les obres de rehabilitació de
l’Edifici Moneo, la inauguració de
les exposicions “El Miró de Son
Boter” i “Rif Spahni. Instant i
memòria” i la participació en
alguns projectes internacionals
amb obres de la col·lecció.

Ha estat un any de petites
accions a nivell intern que,
encara que no tinguin tanta
visibilitat, són importants per al
bon funcionament del
Departament i de la Fundació.

Cap de Col·leccions

Patricia Juncosa Vecchierini
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COL·LECCIONS

Aquest any 2021 ha estat en molts
d’aspectes una continuació de
l’anterior 2020, atès que la situació
sanitària ha alentit l’organització
de noves exposicions de la
col·lecció, encara que
progressivament s’han anat
recuperant els moviments d’obra a
l’exterior. L’activitat ha retornat a
l’Edifici Moneo, amb les
exposicions “Inma Herrera y Shirin
Salehi. Un punto fijo para
orientarse” i “Rosell Meseguer. La
disuasión. La marea y el límite”,
organitzades gràcies a les ajudes
del Premi Pilar Juncosa &
Sotheby’s de Creació Artística i la
subvenció del Consell de Mallorca,
respectivament.

EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

“Miró”

COL·LECCIONS

Títol: “Miró”
Dates: 18 de maig de 2019 – 1 de
novembre de 2021
Espai expositiu: Espai Estrella i Espai
Zero
Coordinació: Departament de
Col·leccions, Fundació Miró Mallorca

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Concepte expositiu: 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 d’evolució, el
mateix artista ho defineix com
a ruptura.
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EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

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. 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.

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 degoteigs, 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.
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EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

“Inma Herrera y Shirin Salehi. Un punto fijo para orientarse”

COL·LECCIONS

Títol: “Inma Herrera y Shirin Salehi.
Un punto fijo para orientarse”
Dates: Del 26 de juny al 3 d'octubre de
2021
Espai expositiu: Espai Cúbic, Espai
Zero, pati del Taller Sert i Son Boter
Coordinació: Departament de
Col·leccions, Fundació Miró Mallorca

Concepte expositiu: Inma
Herrera (Madrid 1986) i Shirin
Salehi (Teheran 1982) formen un
col·lectiu d'artistes visuals que
investiguen les poètiques del
procés i la deconstrucció del
llenguatge del gravat en relació
amb l'escultura, el vídeo i la
instal·lació.
Herrera i Salehi es varen conèixer
als tallers d'obra gràfica de la
Fundació Miró Mallorca el 2014.
De llavors ençà resideixen entre
diferents ciutats; Herrera, entre
Hèlsinki i Madrid, i Salehi entre
Madrid i Nova York.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Han estat receptores de
nombroses residències artístiques
i premis. Aquesta exposició que es
presentà als diferents espais de la
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca recull una selecció
d'escultures, vídeos i fotografies
del treball comú de les artistes
després d'haver rebut el Premi
Biennal Pilar Juncosa i Sotheby's
de Creació Artística el 2019.
Sota el títol “Un punto fijo para
orientarse” les artistes visuals
Inma Herrera i Shirin Salehi
plantegen una aproximació a
aquesta noció de centre, treballant
amb el ritual, el cos i la matèria.
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EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

La repetició, tan arrelada al gravat
i l’escultura, origina la ritualització
dels processos, i crea un singular
conjunt d’espais i temps on
reconèixer simbòlicament. Partint
d’una investigació sobre els
processos de creació de Joan Miró
a Son Boter, Herrera i Salehi
treballen el coure i l’argila en
relació amb els seus propis cossos
com a creadores, des del gest i
l’acció ritualitzada.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

A través del seu registre
audiovisual, emprant el taller com
a escenari, les artistes aborden
des de la complicitat aquestes
possibles dialèctiques del fer. Les
obres d’aquesta exposició
exploren la matèria sense
addicions ni ornaments: una
matèria despullada, autònoma,
activa i impredictible, cos en si
mateix.

COL·LECCIONS

Des d’una deconstrucció poètica
dels llenguatges del gravat i
l’escultura, proposen una
recuperació del treball físic,
repensant el tacte i la corporeïtat
com a forma de resistència activa,
en un context on les feines
manuals i artesanes han quedat
ofegades per la virtualitat.
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EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

“Rosell Meseguer. La disuasión. La marea y el límite”

COL·LECCIONS

Títol: “Rosell Meseguer. La
disuasión. La marea y el límite”
Dates: 15 d'octubre de 2021 - 16 de
gener de 2022
Espai expositiu: Espai Cúbic i Espai
Zero
Coordinació: Departament de
Col·leccions, Fundació Miró Mallorca

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Concepte expositiu: L’artista
Rosell Meseguer (Alacant 1976) va
ser la guanyadora del Premi
Biennal Pilar Juncosa d’Edició en la
convocatòria de 2018. La seva
feina es desenvolupa en diversos
mitjans –fotografia, instal·lació,
arxiu, publicacions, dibuixos,
pintura i vídeo–, sempre vinculats
a la investigació dels processos
històrics i les conseqüències
sociopolítiques i econòmiques.

El projecte “La disuasión. La marea
y el límite” s’emmarca dins una
àmplia investigació processual
sobre les transformacions de
l’arquitectura defensiva al llarg de
la història i la seva relació amb la
costa. En aquesta ocasió
desenvolupa una proposta in situ
al voltant de les estructures
militars de l’illa de Mallorca, dins el
marc de la investigació sobre
arquitectura militar defensiva
iniciada per l’artista el 1999.
Meseguer explora el diàleg entre
passat i present a través de la
història, els aspectes visuals i la
sublimitat d’ubicacions com Cala
Rajada, Cala Agulla o Cala
Mesquida.
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EXPOSICIONS
EXPOSICIONS TEMPORALS

COL·LECCIONS

Aquests espais i les seves
estructures de defensa militar, en
particular els búnquers, han estat
visitats, fotografiats i estudiats
exhaustivament per l’artista en
col·laboració amb historiadors,
geòlegs i gestors culturals amb la
intenció de realitzar una edició de
fotogravats als Tallers de la
Fundació. S’han utilitzat processos
fotosensibles com les tècniques de
la cianotípia, la calotípia o la
gelatina de plata, que ha
desenvolupat en diversos formats
i tipus de paper, fomentant el
diàleg entre gravat i fotografia.
L’artista recorre a l’element del
búnquer per la seva vinculació
amb els conceptes de control,
repressió i poder, però també com
a unitat de defensa i de possible
atac per a construir unes peces
que ens parlen sobre el buit, sobre
l’hermetisme de l’estat i la
distància d’aquest amb el ciutadà,
però que també fan referència a la
bellesa i a la irrealitat. Un projecte
que deixa en evidència la rigidesa i
la inexpugnabilitat, la
inaccessibilitat i la impenetrabilitat
del sistema, de les estructures i les
superestructures, compost per un
element que, sens dubte, és un
dels símbols més inquietants dels
diferents estats que s’han
instaurat, com a monument de
significat canviant, a la zona grisa
del nostre temps.

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: Fundació Barrié, la
Corunya
Motiu del préstec: exposició
temporal “Miró. Una colección”
Període en préstec: de
l’11/01/2021 a l’11/06/2021
Període d’exposició: del
29/01/2021 al 16/05/2021

Obres en préstec de Joan Miró
que pertanyen al nostre fons
museístic:

Tête de Femme, 1973
Bolígraf damunt paper
31 x 21 cm
Donació de l’artista, 1981
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
FPJM-01416.04b
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Sense títol, 1973
Bolígraf i tinta damunt cartó
31 x 21 cm
Donació de l’artista, 1981
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
FPJM-01416.01b
19

PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
PRÉSTECS

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Obres en préstec dipositades a
la nostra Fundació:

COL·LECCIONS

2/
Prestador: Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca
Prestatari: Museu Jorn, Silkeborg,
Dinamarca
Motiu del préstec: exposició
temporal “Miró & Jorn”
Període de préstec: del
06/02/2021 al 30/05/2021
Període d’exposició: del
18/01/2021 al 18/06/2021
Nova data de clausura:
05/09/2021
Nova data final de préstec:
27/09/2021

7 tapissos Le Lézard aux plumes
d'or, 1989-1991
Joan Miró i Josep Royo
Lana, cotó i jute
Mides variables
Dipòsit de col·lecció particular
DEP-007 A DEP-013
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
PRÉSTECS

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Obra en préstec que pertany al
nostre fons museístic:
COL·LECCIONS

3/
Prestador: Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca
Prestatari: Galeria Mayoral
Motiu del préstec: exposició
temporal “Le plus jeune de nous
tous. Joan Miró on Zao Wou-Ki”
Període de préstec: del
25/03/2021 al 09/07/2021
Període d’exposició: del
08/04/2021 al 26/06/2021
Noves dates d’exposició: del
20/05/2021 al 23/07/2021
Noves dates de préstec: del
25/03/2021 al 13/08/2021

Zao Wou-Ki
Sense títol, 1978
Aiguada i tinta damunt paper
38,3 x 28,2 cm
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
HM-0210
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
PRÉSTECS

COL·LECCIONS

4/
Prestador: Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca
Prestatari: Museu Nacional d’Art
de Catalunya
Motiu del préstec: exposició
temporal “Els colors del foc.
Hamada-Artigas”
Període de préstec: del
17/05/2021 al 18/11/2021
Període d’exposició: del
03/06/2021 al 03/10/2021
Prorrogada - nova data de
clausura: 09/01/2022
Prorrogada - nova data final de
préstec: 21/12/2021

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Obres en préstec que pertanyen
al nostre fons museístic:
Kishimayama ittōbori (Saga)
Jugueta tradicional Kachikachiguruma; mitjan segle XX
Fusta
18 x 10 x 24 cm
Donació de l’artista, 1981
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
FPJM-TS-0238
Takamatsu
Jugueta tradicional Taichin, segle
XX
Argila pintada
9,2 x 13 x 5 cm
Donació de l’artista, 1981
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
FPJM-TS-0239
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
DIPÒSITS
L’any 2021 el nostre fons d’obres de Joan Miró en dipòsit ha augmentat
amb l’entrada de 7 noves pintures de Joan Miró:

COL·LECCIONS

Peinture, 1949
Oli damunt cartó
46 x 38 cm
CR860

Personnage et oiseau, 31/12/1965
Oli damunt tela
92 x 65 cm
CR1214

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

23

PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
DIPÒSITS

COL·LECCIONS

Personnages, oiseaux, 19 /02/1976
Oli damunt tela
116 x 89 cm
CR1703

Femme, oiseau, 15/04/1974
Acrílic damunt tela
162 x 130 cm
CR1625

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

COL·LECCIONS

Femme, oiseaux, 29/04/1976
Oli i ceres damunt tela
92 x 73 cm
CR1746

Tête, 07/08/1976
Oli damunt tela
73 x 92 cm
CR1814

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

COL·LECCIONS

Tête, 20/07/1976
Oli damunt tela
130 x 81 cm
CR1776

Gràcies a la generositat dels propietaris dipositaris, la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca tanca l’any amb un total de 58 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
DIPÒSITS

Joan Miró
Sense títol, c. 1973
Oli, acrílic i guix damunt tela
270,5 x 355 cm
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
FPJM-00053

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COL·LECCIONS

Per altra banda, per primera vegada la Fundació Pilar i Joan Miró ha
actuat com a dipositant, signant un contracte de dipòsit de dos anys
amb Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, cedint en dipòsit
dues de les obres més significatives de la nostra col·lecció:

Joan Miró
Sense títol, c. 1973
Oli, acrílic i guix damunt tela
270 x 355 cm
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca
FPJM-00054.1
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PRÉSTECS, DIPÒSITS I DONACIONS
DONACIONS

Tancam el 2021 amb un increment
notable de la nostra col·lecció.
COL·LECCIONS

Els artistes que han donat obra a
la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca són Chema Madoz, Juan
Escudero, Josep Tornero, Julien
Deprez, Silvia Lerín, Clément
Fourment i Thomas Bouquet,
amb procedències diverses.
L’artista Chema Madoz, Edició
Especial 2019, va realitzar una
sessió fotogràfica a la nostra
Fundació i va donar tres BATs de
les fotografies en blanc i negre.

L’artista Juan Escudero, Premi
d’Edició 2020, va estampar uns
gravats als Tallers d’Obra Gràfica a
Son Boter i va donar els següents
exemplars:
Sèrie H: PA, PA1, PA2, 1/10
Sèrie V: PA, PA1, PA2
Sèrie Vermella G: PA3, 1/5
Sèrie Vermella P: PA1, PA3, 1/6

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

- Donació d’un gravat de l’artista
Clément Fourment:
Clément Fourment
Disfrutar, 2021
Aiguatinta, aiguafort i manera
negra
H.C
- Donació de 4 aiguaforts de
l’artista Julien Deprez:
Julien Deprez
Sense títol, 2021
Aiguafort a color
30 x 40 cm
E/P2, P/E, P/E, P/E
Donació d’un gravat de l’artista
Silvia Lerín:
Silvia Lerín
Reply to a Valentines, 25/11/2021
Gofrat i serigrafiat damunt paper
Hahnemühle 300 g
24 x 32 cm
Exemplar 1/17

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

També han donat obra produïda
als tallers, els artistes guanyadors
dels Premis i Beques Pilar Juncosa
& Sotheby’s 2019, Josep Tornero i
Thomas Bouquet.

COL·LECCIONS

El nostre fons museogràfic també
s’ha vist incrementat gràcies a
l’entrada de nous gravats dels
següents artistes membres de la
Secció Artística de la Casa de
Velázquez a Madrid:
Clément Fourment, Julien
Deprez i Silvia Lerín.

Donació de 2 fotogravats de
l’artista Josep Tornero:
Josep Tornero
Sense títol, 2021
Fotogravat
50 x 40 cm
Exemplars 7/12, 8/12

Donació de dos fotogravats de
l’artista Thomas Bouquet:
Thomas Bouquet
Crece en ti, 2020
Aiguafort i punta seca damunt
paper Fabriano
70 x 53,5 cm
E.A.
Crece en ti II, 2020
Aiguafort i punta seca damunt
paper Fabriano
49,5 x 39,5 cm
E.A
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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 2021, aquestes feines
s’han duit a terme en les
exposicions següents:
Fundació Barrié, la Corunya.
“Miró. Una colección”
Museu Jorn, Silkeborg. “Miró &
Jorn”
Galeria Mayoral, París. “Joan
Miró on Zao Wou-Ki”
MNAC, Barcelona. “Els colors
del foc. Hamada-Artigas”
(correu telemàtic)
Dipòsit temporal de les obres
FPJM-0053 i FPJM-0054 a Es
Baluard
El restaurador també ha
col·laborat en altres activitats del
Departament de Col·leccions.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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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 en altres museus o
institucions.

RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ
RESTAURACIONS

COL·LECCIONS

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

Restauració de l’escultura ceràmica Figurine.

Restauració de dues botelles
de tinta xinesa del Taller Sert.

Restauració d’una planta seca
de Son Boter.

Restauració d’una peça d’aram
de Son Boter.

Restauració d’un estel japonès
de paper.

Neteja d’FPJM-00025.

Restauració d’una caixa de
fusta de Son Boter.

Restauració d’una obra de
Mayte Spínola.

Petites intervencions en
FPJM-00116.
Restauració d’una barcella de
fusta.

Restauració de tres matrius de
fusta.
Restauració d’un siurell.
Restauració d’una maça de
morter de fusta.
Restauració d’un llibre de
Guillem Nadal.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ
RESTAURACIONS

COL·LECCIONS

Restauració d’una garrafa
d’aigua de plàstic.

Restauració del llibre Le Lézard
aux plumes d’or.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

32

RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ

ALTRES TREBALLS
Atenció de les visites d’obra
dels licitadors al concurs de
rehabilitació de Son Boter.

Petita intervenció en un dibuix
dipositat per la família Juncosa
Álvarez de Sotomayor.

Suport a la catalogació d’obra
de l’Homenatge a Miró.

Emmarcada de fotografies de
Chema Madoz per a la tenda.

Supervisió periòdica de la
neteja del Taller Sert i Son
Boter.

Canvi de litografies de
Maravillas acrósticas
exposades a la tenda.

Construcció de rèplica d’escaire
de fusta ubicat al magatzem
del Taller Sert segons
fotografies d’època.

Neteja periòdica dels marcs de
les obres en exposició.

Reorganització de les pintes
per a col·locar-hi obres en
dipòsit.

Atenció de filmacions al Taller
Sert i Son Boter.
Seguiment de la Beca
d’Investigació de Mar Gómez
sobre els pigments de Joan
Miró.
Donar suport al manteniment a
les baranes de Son Boter.
Atenció de reunions com a
membre de la comissió tècnica
del concurs de rehabilitació de
Son Boter.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Desemmarcada de monotips
per a fer lloc a pintes.
Buidatge de l’Espai Estrella pel
començament de les obres de
rehabilitació de l’Edifici Moneo.

Suport al muntatge i el
desmuntatge de l’exposició
“Inma Herrera y Shirin Salehi.
Un punto fijo para orientarse”.
Suport al muntatge i el
desmuntatge de l'exposició
“Rosell Meseguer. La disuasión.
La marea y el límite”.

Supervisió de l’embalatge, el
trasllat, el desembalatge i la
instal·lació de les obres
FPJM-00053 i FPJM-00054, en
dipòsit temporal en Es Baluard.
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COL·LECCIONS

Inventari dels papers de Miró
de la Fundació amb fotografies
de filigranes.

BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS

COL·LECCIONS

BIBLIOTECA
La Biblioteca Pilar Juncosa és
pública i municipal i, per tant,
d’accés obert i gratuït.
Contràriament, però, a la majoria
de biblioteques públiques, el
nostre fons no és general, sinó
que tenim una col·lecció
especialitzada en art
contemporani i, en concret, en la
figura, l’obra i el context cultural
de Joan Miró. L’horari d’obertura al
públic és de dilluns a divendres de
9 a 14 h, i els dimarts, dimecres i
dijous també de 15.30 a 18 h.

SERVEIS
Sala de consulta amb 26 espais
de lectura, 1 punt d’accés
informàtic i 1 punt de
visualització i àudio de vídeo
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 als
fons documentals de Joan
Miró.
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.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS

GESTIÓ I MANTENIMENT DE LA COL·LECCIÓ

La mitjana ha estat de 40 usuaris
mensuals. D’aquests, cal distingirne dos grups. Per una banda, els
visitants del museu que entren a la
biblioteca a veure els espais
expositius i fullejar algun llibre per
a ampliar els seus coneixements
sobre Miró i el seu context. Per
l’altra, hi trobam els usuaris que
venen específicament a la
biblioteca. Dins aquest darrer grup
hi ha els especialitzats que
consulten el nostre fons (artistes,
investigadors, taxadors,
estudiants) i els no especialitzats,
que utilitzen la biblioteca com a
sala d’estudi o de feina.

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:

A part dels usuaris externs
mencionats, hi ha els interns
(personal de la Fundació), els
quals, per a desenvolupar la seva
tasca professional, necessiten
consultar llibres regularment
(especialment la Secció Miró).
Cal esmentar que, durant 2021, hi
ha hagut 12 consultes del fons
documental (correspondència,
anotacions, hemeroteca...) i 6
sol·licituds d’imatges.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

- Adquisició i catalogació: el fons
bibliogràfic es va incrementant
cada any mitjançant intercanvi,
donatiu, compra i edició pròpia o
col·laborativa.

- Ordenació i conservació: en una
biblioteca, un llibre mal col·locat és
un llibre perdut. Per a 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 si 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
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 (si cal, amb l’ajuda del
restaurador de la Fundació).
- Difusió: una vegada la informació
ja està organitzada cal difondre-la
de la manera més eficient
possible. Distingim entre la difusió
dirigida als usuaris interns i
externs.
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COL·LECCIONS

USUARIS

BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS

COL·LECCIONS

En relació als usuaris interns:
“El llibre de la setmana”:
setmanalment s’ha publicat a
Intranet la ressenya d’algun
llibre destacat, de manera que
el personal de la Fundació
conegui el material que té a la
seva disposició.
En relació als usuaris externs:
Xarxes socials: en col·laboració
amb el Departament de
Comunicació s’han fet
publicacions periòdiques
relacionades amb la biblioteca
al perfil de Facebook,
Instagram i Twitter de la
Fundació. Enguany s’han
publicat 15 entrades
vinculades a la biblioteca.
Campanya de penjada de
pòsters a punts estratègics de
Palma: en col·laboració amb el
Departament de Comunicació
s’ha dissenyat un pòster amb
els horaris i els serveis de la
biblioteca. Periòdicament, s’ha
distribuït per biblioteques,
llibreries, tendes de belles arts,
casals de barri, escoles,
instituts, campus universitari,
acadèmies d’art i disseny,
gimnasos, centres de salut...
Atès que els fullets són poc
recomanables, atesa la situació
sanitària, els pòsters s’han
convertit en una bona
alternativa.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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MANTENIMENT DE LA
BIBLIOTECA
COL·LECCIONS

Enguany s’han realitzat diverses
tasques de manteniment a la
Biblioteca Pilar Juncosa:
Col·locació de tacs a les potes
de les cadires de tota la
biblioteca per a evitar el renou
quan s’arrosseguen.
Aplicació de lubricant als panys
de totes les vitrines de la
primera i la segona planta
perquè s’obrin i es tanquin
amb més facilitat i no facin
renou.
Instal·lació de filtres semiopacs
a totes les vitrines del pis
superior per a evitar que la
llum del sol segueixi degradant
els llibres.
Fixació amb silicona
d’elements que s’havien
desprès, com cables o
passacables.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

37

BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS
PROJECTES

La proposta de posar el nom de
Pilar Juncosa a la biblioteca de la
Fundació Miró Mallorca neix del
Departament de Col·leccions,
concretament de la biblioteca, i és
aprovada per la Comissió de
Govern el mes de febrer. Amb
aquest gest es pretén retre
homenatge a qui va ser una peça
clau en la vida i l’obra del pintor
català i en la construcció de l’edifici
que alberga la biblioteca. Així
mateix, els fons fundacionals de la
biblioteca estan constituïts en
bona mesura pels donatius que va
fer Pilar Juncosa durant els
primers anys de funcionament de
la Fundació: llibres, revistes,
hemeroteca...

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

CREACIÓ DEL PERFIL DE
PILAR JUNCOSA A LA
VIQUIPÈDIA
La Fundació Miró Mallorca s’ha
adherit a la iniciativa ViquiDonesIB
de la Biblioteca de Cort en el marc
del Dia Internacional de la Dona (8
de Març). L’objectiu ha estat
augmentar el nombre de
biografies de dones balears a la
Viquipèdia. Des de la Biblioteca
Pilar Juncosa, en col·laboració amb
la resta del Departament de
Col·leccions, i amb
l’assessorament de la família
Juncosa i Successió Miró, s’ha
redactat el perfil de Pilar Juncosa
Iglesias. En la part tècnica del
procés, hi ha tingut un paper
imprescindible l’informàtic de la
casa i la Biblioteca i l’Ajuntament
de Cort.

COL·LECCIONS

DOTAR D’UN NOM
PROPI LA BIBLIOTECA
DE LA FUNDACIÓ PILAR
I JOAN MIRÓ A
MALLORCA:
BIBLIOTECA PILAR
JUNCOSA

D’aquesta manera s’ha volgut
donar reconeixement a qui
tingué un rol actiu en la
trajectòria professional de Joan
Miró, així com en la creació de
la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca.
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PROJECTES

LA BIBLIOTECA COM A
ESPAI EXPOSITIU

Enguany, s’han continuat les
gestions amb l’Ajuntament de
Palma i la Universitat de les Illes
Balears per a fer efectiva la
integració de la Biblioteca Pilar
Juncosa al CABIB (Catàleg
Bibliogràfic de les Illes Balears). La
responsable de la biblioteca i
l’informàtic de la casa han assistit
a reunions i formacions que han
fet avançar en aquest procés. Per
altra banda, han realitzat tasques
tècniques prèvies a l’abocament
definitiu. Finalment, s’espera que a
principis de 2022 es procedeixi a la
integració efectiva dels registres
del nostre catàleg intern al
Millenium (sistema integrat de
gestió bibliotecària del CABIB) de
manera que els ciutadans puguin
consultar la nostra col·lecció a
través del catàleg col·lectiu en
línia. Serà una passa molt
important cap a un model de
biblioteca adaptada a les
demandes de la societat del segle
XXI.

La biblioteca ha ofert als visitants
la possibilitat d’enriquir la seva
visita al museu mitjançant petites
exposicions de material de tipus
bibliogràfic i documental. L’espai
expositiu de la Biblioteca Pilar
Juncosa és limitat; tan sols disposa
d’una vitrina i un revister. En
algunes ocasions les exposicions
de la biblioteca han complementat
l’exposició que tenia lloc a l’Edifici
Moneo, i en altres han estat
exposicions independents.
Enguany hem organitzat les
següents exposicions:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COL·LECCIONS

NEGOCIACIONS PER A
LA INTEGRACIÓ AL
CABIB

Exposició independent
“L’exposició més petita del
món. Miró-ADLAN”.
Exposició documental
complementària “Un punto fijo
para orientarse” d’Inma
Herrera i Shirin Salehi.
Exposició documental
complementària “La disuasión.
La marea y el límite” de Rosell
Meseguer.
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PROJECTES

REORGANITZACIÓ DE
LA SECCIÓ MIRÓ

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Els apartats són els següents:
A. Monografies.
B. Entrevistes i correspondència.
C. Catàlegs raonats.
D. Exposicions Miró altres
institucions.
E. Exposicions Miró FPJM.
F. Exposicions FPJM altres artistes.
G. Miró didàctic.

Després d’organitzar els
continguts, s’ha instal·lat una
senyalització adequada que doti
de major visibilitat i protagonisme
aquesta secció tan singular de la
nostra col·lecció.

40

COL·LECCIONS

Els llibres relatius a Joan Miró
estaven distribuïts entre la planta
baixa, la primera i la segona planta
de la biblioteca. S’ha decidit
unificar tots els llibres relatius a la
figura i l’obra de l’artista. Per això
s’ha destinat la paret dreta de la
planta baixa exclusivament a Miró.
Així mateix, s’han reduït a 7 els 15
apartats en els quals abans se
subdividia la secció. L’objectiu ha
estat en tot moment aconseguir
una secció molt més funcional i
intuïtiva que faciliti la consulta als
usuaris.

BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS
PROJECTES
CREACIÓ D’UN PUNT
INFORMATIU

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COL·LECCIONS

S’ha instal·lat un punt informatiu
consistent en un revister a
l’entrada de la Biblioteca Pilar
Juncosa. L'objectiu ha estat donar
difusió a tota l'oferta cultural de
l'illa. Així, la nostra biblioteca actua
com a nexe i connecta els visitants
(estrangers i locals) amb altres
institucions i museus de la ciutat.
S’hi posen fullets, agendes
culturals, punts de llibre i altres
materials de difusió d'activitats,
esdeveniments, exposicions o
serveis vinculats a la cultura
principalment de Palma, però
també de la resta de Mallorca. Les
institucions que estan
interessades a tenir els seus fullets
a la nostra biblioteca, ens els
envien periòdicament. Ha tingut
molt bona rebuda entre els
visitants, que hi fan parada i se
n’enduen allò que els interessa.
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BIBLIOTECA PILAR JUNCOSA I ARXIUS
ACTIVITATS

COL·LECCIONS

“Llegir juntes: converses
artístiques amb les dones del
barri”. Activitat de lectura i debat
dirigida al col·lectiu de dones
migrades del barri de Cala Major i
Sant Agustí; en col·laboració amb
Càritas.
Comentam el llibre de
fotografia Mujeres. Abriendo
caminos, de Laura Terre Alonso
(01/06).
Comentam llibres al voltant de
l’artista mexicana Frida Kahlo
(26/10).

Ludoteca amb infants del barri
en col·laboració amb Càritas:
manualitats a l’Àrea Educativa
2 per als més petits i lectura a
la biblioteca per als més grans
(27/10).
Taller “Pintura poètica”, en el
marc de les Jornades de la
Salut Mental 2021. Activitat
realitzada en col·laboració amb
3 Salut Mental: Gira-sol, Estel
de Llevant i Es Garrover
(08/10).

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Inma Herrera i Shirin Salehi instal.lant
la seva exposició a l'Espai Cúbic

COL·LECCIONS

OUR TOP TEN
IMAGES 2021

COL·LECCIONS

Pintura de la col.lecció en dipòsit a l'exposició d'Es Baluard

Objectes de la col.lecció en préstec al MNAC

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

44

COL·LECCIONS

Vista de l'exposició "Rosell Meseguer. "La disuasión. La marea y el límite" a l'Espai Cúbic

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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COL·LECCIONS

Obra de Zao Wou-ki en préstec a la Galeria Mayoral de París

Tapissos en préstec al Museum Jorn
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COL·LECCIONS

Arribada de les pintures en dipòsit a Es Baluard

Desinstal.lació de les grans teles de la Fundació

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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COL·LECCIONS

Restauració de garrafa de Son Boter, abans i després

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Balanç de l'any

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

TALLERS D’OBRA GRÀFICA
Cursos i tallers
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
OUR TOP TEN IMAGES 2021

EDUCACIÓ I ACTIVITATS 2020

PRESENTACIÓ

SERVEI D'EDUCACIÓ I ACTIVITATS

Educació/Activitats

El Servei d’Educació, Tallers d’Obra Gràfica i
Activitats 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 (1)
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Joan Oliver Argelés (2)
Educadores:

Irene Gayà Arbona (3)
Antònia Rosa Huguet Perelló (4)

3
1

4

2
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SERVEI D'EDUACIÓ I ACTIVITATS
Balanç de l'any
Els Tallers d’Obra Gràfica han
continuat amb l’oferta de cursos i
tallers d’arts gràfiques de la mà de
Cecília Segura i Toni Amengual.

A nivell educatiu, hem treballat 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 de
mediació digital amb l’equip
educatiu. Això vol dir que hem
obert la Fundació a una realitat
que va més enfora de l’espai físic;
ens hem expandit gràcies als
mitjans digitals. Crear aquesta
opció ha significat que la gent
podrà visitar el Museu des d’una
perspectiva vivencial diferent.

Quant a les activitats culturals,
podem destacar el projecte
comunitari Un jardí de contes, les
activitats per al Dia Internacional
dels Museus i de Sant Joan, així
com el Dia Mundial de la Salut
Mental, i el Festival de Videodansa.

Podem destacar la conclusió del
projecte del fotògraf Chema Madoz i
la del guanyador del Premi Pilar
Juncosa d’Edició 2020, Juan
Escudero. 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.

Responsable del servei

Alhora, destacam la col·laboració
amb l’article “L’educació artística a
la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca. Un camí cap a
l’emancipació”, per a l’Anuari de
l’Educació de les Illes Balears.
Posam en relleu, també, la
realització d’Esqueixant Miró, Beca
Pilar Juncosa a un Projecte
d'Educació Artística, d’Anna
Berenguer, amb la col·laboració de
Jordi Ferreiro.

Alejandro Ysasi Alonso

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Enguany, el Servei d’Educació,
Tallers d’Obra Gràfica i Activitats
ha seguit amb les complicacions
derivades de la covid.

EDUCACIÓ

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

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Aquest 2021 ens varen convidar a
participar a l’Anuari de l’Educació
de les Illes Balears. El resultat va
ser l’article “L’educació artística a la
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca. Un camí cap a
l’emancipació”. ISSN 1889-805X, N.
2021, 2021 (exemplar dedicat a:
LOMLOE i Llei autonòmica
d’educació / Bones pràctiques
educatives en el context de la
pandèmia). L’escrit explica el
programa educatiu que ha duit a
terme el Servei d’Educació i
Activitats de la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca, informa
sobre el programa i hi reflexiona.

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.

Durant 2021 un total de 3.630
persones han participat als
projectes d’educació.

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

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

53

EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

EDUCACIÓ / 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.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

De cara al curs 2021-2022 el
Departament 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 de la covid;
de l’altra, innovar en el camp
educatiu i social consolidant un
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 eix
transversal.

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 2021
3.106 persones n’han duit a terme
les activitats, de les quals 2.798
corresponen a alumnes i 308 a
professorat.
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EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

Activitats realitzades de gener a juny i de setembre a desembre de 2021

“Món Miró”

“(In)Visibilitats”

Data: de l’1 de gener de 2021
al 18 de juny de 2021 / De l’1
d’octubre a 31 de desembre de
2021.

Data: de l’1 de gener de 2021
al 18 de juny de 2021 / De l’1
d’octubre al 31 de desembre
de 2021

“La persiana”

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.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Data: de l’1 de gener de 2021 al
18 de juny de 2021 / De l’1
d’octubre a 31 de desembre de
2021.

Horari: dimecres, dijous i
divendres, de 10 a 11.30 h i
de 12 a 13.30 h / dimarts de
10 a 11.30 h.
Horari: a convenir (*en línia)
Sinopsi: projecte digital dirigit
a joves estudiants que ha
pretès donar una alternativa a
les visites presencials,
generant un espai obert de
diàleg d’acció artística entre el
museu i els centres educatius.
S’estructura a partir de 3
càpsules audiovisuals, en
què es proposen 3 reptes
d’accions creatives.

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 les invisibilitats i
visibilitats artístiques,
personals i socials.
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EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

“Berenam amb Miró”
Data: de l’1 de gener de 2021 al 18 de juny de 2021
/ De l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

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 ha anat contestant
les preguntes dels i de les
participants sobre l’artista, la
seva vida, la seva obra o
qualsevol altra curiositat que
els hagi interessat.
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EDUCACIÓ
PROGRAMA PER A CENTRES EDUCATIUS

“Encontres amb el
professorat”
Data: de l’1 de gener de 2021 al 18
de juny de 2021 / De l’1 d’octubre
al 31 de desembre de 2021.

“Recursos pedagògics”
Data: de l’1 de gener de 2021 al 18 de juny de 2021
/ De l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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 ha
volgut realitzar una visita
presencial al museu con si ha estat
interessat a dur a terme un
projecte o activitat autònoma al
seu centre. Les sessions s’han
ofert de forma presencial i en línia
(via videoconferència).

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Horari: a convenir.

Sinopsi: els i les docents han
pogut sol·licitar els recursos
pedagògics, adaptats als
diferents nivells educatius, per
a treballar amb els i les
alumnes el personatge i l’obra
de Miró, així com els aspectes
relacionats amb l’art
contemporani, entre d’altres.
Atesa la situació actual,
derivada de la crisi sanitària
ocasionada per la covid, el
servei de préstec de maletes
pedagògiques s’ha suspès,
encara que els recursos
pedagògics digitals s’han
continuat oferint a través del
web de la Fundació Miró
Mallorca.
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EDUCACIÓ
PROGRAMA SOCIAL
Activitats realitzades de
gener a juny i d'octubre a desembre de 2021

A continuació es presenten les
activitats que s’han duit a terme
durant el curs 2020-2021.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

“Món Miró"

“(In)Visibilitats”

Data: de l’1 de gener de 2021
al 18 de juny de 2021 / De l’1
d’octubre al 31 de desembre
de 2021.

Data: de l’1 de gener de 2021 al
18 de juny de 2021 / De l’1
d’octubre al 31 de desembre de
2021.

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

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.

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.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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 potenciarla. Enguany s’han hagut d’eliminar
tots els projectes amb manipulació
per a evitar risc de contagis. Per
aquest motiu només s’han ofert
propostes a través del cos,
l’experiència i la construcció
col·lectiva.
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EDUCACIÓ
PROGRAMA SOCIAL

“Berenam amb Miró"

APROPA CULTURA

Data: de l’1 de gener de 2021
al 18 de juny de 2021 / De l’1
d’octubre al 31 de desembre
de 2021.

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.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

La Fundació ha participat dins el
Programa Social amb el Projecte
Apropa Cultura, amb voluntat
d’ajudar a construir una societat
més inclusiva i justa en benefici de
les persones en situació de
vulnerabilitat i de l’àmbit de la
discapacitat, així com de tota la
ciutadania.

Enguany, hem iniciat el programa
amb una visita a la Fundació de
forma autònoma, “Descobreix
Miró Mallorca”, amb 9 peticions
entre setembre i desembre de
2021.

El programa facilita l’accés a la
cultura de les persones en situació
de vulnerabilitat o discapacitat, tot
apropant l’àmbit cultural, social i
de la salut per a millorar la seva
qualitat de vida i exercir el dret a la
cultura.desembre de 2021.

59

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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

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.
El resultat és el treball amb les
diferents entitats del barri i la
realització de diferents projectes
en comú.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Grup Promotor Cala Major:
- 18/02/2021- 6 entitats/serveis
- 19/05/2021- 6 entitats/serveis
- 19/05/2021- 5 entitats/serveis
- 16/06/2021- 6 entitats/serveis
- 21/10/2021- 4 entitats/serveis

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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 2021 hem
mantingut un conjunt de reunions
a la Fundació Miró i a la Fundació
Natzaret de les diferents
comissions, concretades en:

Comissió de Participació:
- 16/04/21 - 10 entitats/serveis
- 14/09/21 - 10 entitats/serveis
- 30/11/21 - 9 entitats/serveis

Grup de treball del Cicle de Cinema:
- 13/10/21 - 5 entitats/serveis
Comissió d’Infants i Joves:
- 11/06/21 - 12 entitats/serveis
- 16/12/21 - 13 entitats/serveis

Amb un total de
86 participacions
d’entitats/serveis.
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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.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Al llarg de l’any s’han duit a terme
diferents tipus d’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 pot ser una
eina transformadora han estat
alguns dels objectius d’aquest
programa.

En total, al programa per a
adults, famílies i infants, hi han
participat 202 persones.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

“Mons creatius”

“Deriva Miró. Activitat educativa Sant Joan 2021”

Durant el 2021, ateses les
conseqüències de la crisi sanitària,
s’ha hagut de paralitzar el
programa “Mons creatius”, del qual
no s’ha desenvolupat cap activitat,
amb intenció de tornar a
consolidar-ne les propostes durant
2022 a través del projecte Mons
creatius d’hivern i primavera.

Data: 24 de juny de 2021
Horari: 5 torns: 10.30 h, 11.15 h,
12 h, 12.45 h i 13.30 h

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Activitat dirigida al públic
familiar dins el marc de la
celebració de Sant Joan 2021, en
la qual els i les participants han
pogut descobrir els espais
naturals de la Fundació: els seus
components naturals, així com
altres elements que formen els
jardins i els espais de trànsit,
incloent-hi les obres d’art i els
elements arquitectònics més
emblemàtics.
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Abans de començar la
descoberta els i les participants
varen haver de crear el seu
“marc fotogràfic” per a anar
“capturant” les imatges que
anaven descobrint, amb les
quals podien participar al
Concurs de Fotografia Sant Joan
2021.
En aquesta activitat hi varen
participar 126 persones.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

"Concurs de fotografia #SantJoan2021"
Data: 24 de juny de 2021.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: de 10 a 14 h
Sinopsi: Activitat dirigida a tot el
públic visitant al museu el dia de
Sant Joan, tant adult com familiar,
per tal de dinamitzar els visitants i
fer-los més partícips de la diada.
Havien de fotografiar diferents
espais de la Fundació, posar-hi un
títol i compartir-ho per correu
electrònic o a través de les xarxes
socials. La persona guanyadora del
1r premi va gaudir d’un passi
anual a la Fundació i un detall
exclusiu. El 2n premi consistí en un
obsequi mironià molt especial.
S’hi va participar amb un total de
65 fotografies de 24 persones.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

Taller “Mironins”
Dates: 27 de juliol

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: dos torns a les 10 i a les
11.30 h.
Sinopsi: Taller d’stop-motion
realitzat dins el marc de la 11a
edició d’Atlàntida Mallorca Film
Fest, per part dels creadors de la
sèrie “Mironins”, Mikel Mas i Celia
Rico.
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A cada taller, els i les
participants varen conèixer de
primera mà la sèrie, que
s’endinsa dins l’univers de Joan
Miró a partir de tres
personatges infantils que
representen tres gotes de
pintura que han escapat d’un
dels seus quadres. Les gotes
de color viuen increïbles
aventures i coneixen alguns
dels personatges mironians
més emblemàtics com Ubú o
L’Ui.
En el taller es varen inscriure
un total de 43 participants.
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EDUCACIÓ
PER A ADULTS, FAMÍLIES I INFANTS

Workshop
“Transitant el límit. El procés creatiu com a eina d’investigació a través de la cianotípia”
Dates: 15 i 16 d’octubre de 2021

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Horari: de 17 a 19.30 h / de 10 a
13.30 h

Dirigit a públic adult especialitzat
en matèries diverses que es va
desenvolupar en dues sessions i
Taller impartit per l’artista Rosell
en dos espais diferents: Cala
Meseguer, vinculat a l’exposició “La Mesquida (on s’ubica una de les
dissuasió. La marea i el límit” amb construccions que l’artista ha
la col·laboració de l’equip educatiu emprat per al seu projecte) i la
de la Fundació.
Fundació Miró Mallorca, tant a
l’espai expositiu com als Tallers
d’Obra Gràfica de la Fundació.
Hi han participat 9 persones.
Aquesta activitat s’ha pogut dur a
terme gràcies a la subvenció
rebuda del Consell de Mallorca.
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EDUCACIÓ
VISITES GUIADES A LA FUNDACIÓ

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Els i les responsables de les visites
Íntim i Privada n’han guiades 17,
amb un total de 213 assistents.
Les responsables de les visites
genèriques n’han guiades 6, amb
un total de 29 assistents.
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EDUCACIÓ

Total de participants als programes d’Educació 2021

Persones que han participat al

Programa per a centres educatius i
socials
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

3.167
Persones que han participat a les activitats per a

Adults, famílies i infants

221
Persones que han participat a les

Visites guiades

243
Total de participants
als projectes d’Educació 2021

3.631

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
CURSOS I TALLERS

Esborralls i màcules. Experiments en serigrafia i transfer.
Dirigit per Cecília Segura
Nre. màxim d’alumnes: 10
Nre. alumnes inscrits: 10
Data: del 25 al 30 de maig
del 12 al 17 de juliol de 2021
de dilluns a divendres de 9 a 15 h;
dissabte de 10 a 14 h
Preu: 140 €

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Encara que avui dia existeixen
molts de dispositius capaços
d’imprimir damunt qualsevol
superfície, la serigrafia i la
transferència són tècniques
barates i de fàcil aplicació. No
requereixen gaires recursos i són
combinables entre si i amb altres
tècniques i materials artístics. Les
seves capacitats expressives són
àmplies i possibiliten un treball
per capes com a l’entorn digital.
Per això són idònies per a
materialitzar imatges digitals i
dotar-les d’una certa corporeïtat.

Objectius: Es tracta d’un taller de
gràfica experimental en el qual la
serigrafia i la transferència
s’utilitzaran i es combinaran de
manera oberta, més enllà dels
processos d’edició. El taller
planteja la creació d’imatges
úniques i irrepetibles, a partir de la
superposició d’elements generats
mitjançant les diferents tècniques
gràfiques, en què l’atzar i l’error
juguen un paper fonamental.
Durant el taller es mostren les
eines necessàries per a combinar
elements com il·lustracions,
fotografies, masses de color,
textures o texts sobre diferents
suports.
El taller és apte per a tots els
nivells i es dirigeix a artistes,
dissenyadors, il·lustradors o
estudiants d’art que vulguin una
presa de contacte general o bé
aprofundir en algun dels seus
aspectes.
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Programa:
I. Serigrafia. El procés serigràfic,
degradats, monotips, tintes
especials, generació d’errors.
II. Transferència. Per dissolució o
adhesió.
III. Xerrada teòrica “La màcula
forçada. L’error com a principi”.
IV. Anàlisi de treballs.
Documentació i proveïdors.
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Cada participant hi planteja un
projecte personal que
desenvolupa mitjançant la
combinació de les tècniques
proposades. Es posa l’accent en la
creació de sèries d’obres
equivalents però no iguals, de
manera intuïtiva, partint només
d’una certa planificació. A més, es
disposa d’elements ja preparats
d’ús comú, per a ser utilitzats als
treballs si es vol.
De manera paral·lela, s’elabora un
treball col·lectiu entre tots els
participants, en el qual es
potencien la combinatòria i
l’aleatorietat. Finalment, el taller es
completa amb una xerrada sobre
creadors que treballen en àmbits
similars i una revisió de la
documentació adjunta que es
lliura.
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Cecília Segura
Mallorca. És llicenciada en Història
de l’Art i tècnica superior en edició
d’art. Ha realitzat el curs de
doctorat a la Universitat de
Barcelona, dins el programa
“Comunicació Art Educació”. Ha
estat becada en diverses ocasions
per a seguir estudis a l’estranger i
ha assistit al CentralSaint Martins
CollegeofArt de Londres.
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Artista multidisciplinària,
apassionada pel material imprès,
investiga les possibilitats de la
gràfica més enllà de l’estampa
experimentant amb nous formats i
materials. Principalment ha
desenvolupat el seu treball en el
camp de la instal·lació creant
narratives espacials en les quals
combina imatges, texts, objectes i
so. Ha duit a terme projectes
d’intervenció específica en
diferents espais com Vibratio al
Casal Solleric de Palma, El niu
d’Aracne a la Sala d’Exposicions de
Picanya, Andròmeda a l’Espacio
Tangente de Burgos i Món-Boja al
Casal Balaguer de Palma. Ha
participat també a diverses
exposicions individuals i
col·lectives.

Actualment viu a Palma, on
combina al seu estudi el treball
creatiu amb l’edició d’art per a
d’altres artistes. Ha impartit tallers
monogràfics a diverses
institucions centrant-se en
l’ensenyament de la serigrafia, les
tècniques de transferència i el
llibre d’artista. Des de 2014, i amb
el nom deTonyVelonis, du a terme
un projecte personal dedicat a la
difusió de la tècnica serigràfica i
d’altres processos afins.
Més informació:
https://tonyvelonis.com
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CURSOS I TALLERS
Càmera, paper, fotollibre. El fotollibre com a eina de creació i difusió del
treball fotogràfic.
Dirigit per Toni Amengual
Nre. màxim d’alumnes: 12
Nre. d’alumnes inscrits: 6
Data: del 2 al 7 d'agost de 2021
Preu: 140 €
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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 les fases
de producció del format fotollibre,
des de la idea, la realització i la
producció fins a com presentar-ne
i difondre’n 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 s'ha duit a terme a l'espai
de la Fundació Miró Mallorca,
aprofitant-ne les instal·lacions i
l’entorn privilegiat per a la creació.

Com a resultat d'aquest taller i
exercici de treball s'ha editat un
fotollibre. La publicació és una
reflexió sobre on va viure i
treballar Joan Miró per a mostrar
l'entorn i la influència de la seva
obra i la seva vida sobre aquest
espai i en la creació
contemporània. Per això, les
fotografies de cada participant al
taller s'han entrellaçat a l'interior
de la publicació i han creat un cos
de treball col·lectiu.
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Les imatges i la conceptualització de la
publicació són obra de:
Cristina Alberto Homs
Antonio Fernández Coca
Ramon Parnau
Martí Ramis Peralta
Dario Clement Spinazzola Haber
Maya Valencia Arbona
El disseny editorial ha anat a càrrec de:
Dario Clement Spinazzola Haber
i Maya Valencia Arbona

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

La impressió i l’enquadernació s’han
realitzat a Impresràpit el mes de novembre
de 2021.
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Chema Madoz

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

L’article 7 dels Estatuts de la
Fundació recull, entre d’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, el seu
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.
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La Fundació dota amb 10.000 € la
partida pressupostària
corresponent per a la realització
de l’edició especial. Les obres
s’editen als Tallers d’Obra Gràfica
de la Fundació i el nombre
d’exemplars s’acorda i divideix en
dues parts iguals. Els exemplars de
la Fundació formen part de la
col·lecció i una altra part està
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 del Japó.
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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, i
amb una acurada il·luminació i
delicada simplicitat en la fabricació
dels objectes que fotografia.
Aquest projecte, el va iniciar
l’artista Chema Madoz a la
Fundació durant el mes de
desembre de 2019. Les obres
varen començar a editar-se el
desembre de 2020 i es varen
acabar el març de 2021.
El total d’obres editades és 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: 40×30 cm. Mides
de la imatge: 28×28 cm
Edició de 20 exemplars numerats,
5 proves d’artista i 5 HC
L’edició és reparteix al 50% entre
l’artista i la Fundació. De la meitat
corresponent a la Fundació, 2 PA i
3 HC, més el BAT, queden a la
col·lecció, i la resta d’exemplars es
posen a la venda a 3.750 € cada
fotografia / 10.000 € la carpeta
amb les tres obres.
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Shirin Salehi i Inma Herrera

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Les artistes Shirin Salehi i Inma
Herrera, guardonades amb el
Premi de Creació, vingueren per
segona vegada entre l’11 i el 29 de
gener de 2021 per a continuar
treballant amb el Premi Pilar
Juncosa i Sotheby’s, Un punto fijo
para orientarse, als tallers d’obra
gràfica i al taller de ceràmica. El 16
de juny tornaren per a acabar el
projecte i presentar-lo. La
inauguració va tenir lloc el 26 de
juny.
De la documentació d’aquest
projecte, se n’han editat 25
fotografies en diferents formats;
s’ha realitzat una edició de 3
exemplars numerats + 2 proves
d’artista de cada obra.

Shirin Salehi
L’artista Shirin Salehi va ser
guardonada amb una beca a la
Reial Acadèmia Espanyola a Roma,
on al final de la residència va
presentar el seu treball. Per a
aquesta ocasió ha volgut editar 3
fotografies i una seqüència de 10
fotogrames en petit format, que
s’han editat al taller digital dels
TOG. S’ha realitzat una edició de
10 exemplars de cada obra.
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Juan Escudero
10 exemplars numerats de l’1/10
al 10/10
2 PA (sense numerar)
2 PA (numerades I, II sense marge
paper)
2 PA negres
Passen a la propietat de l’artista
tots els exemplars parells: 2/10,
4/10, 6/10, 8/10, 10/10; 2 PA (sense
numerar), i 1 PA negre.
Queden en propietat de la
Fundació tots els exemplars
senars: 1/10, 3/10, 5/10, 7/10,
9/10; 2 PA (numerades I, II sense
marge paper) i 1 PA negre.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

D’acord amb el que estipulen les
Bases de la convocatòria dels
Premis i Beques Pilar Juncosa &
Sotheby’s 2020 relatives al Premi
Pilar Juncosa d’Edició, la Fundació
crea aquest Premi amb caràcter
biennal i el dota amb 10.000 €. El
seu objectiu és la realització d’un
projecte d’edició que promogui la
investigació i l’experimentació de
tècniques i processos en l’àmbit de
la gràfica i l’obra seriada, incloenthi totes les tècniques de gravat,
xilografia, litografia, serigrafia,
aplicació de noves tecnologies,
fotografia, etc.
El Premi s’edita als Tallers d’Obra
Gràfica de la Fundació i el nombre
d’exemplars s’acorda i es divideix
com es detalla a les condicions del
contracte.
L’artista guardonat el 2020 va ser
Juan Escudero, el qual, entre el 12 i
el 30 d’abril i del 31 de maig al 4 de
juny realitzà l’edició del seu
projecte. El total de les obres
editades és de 51.
Totes les estampes estan
numerades i firmades per l’artista i
es repartiren com es detalla a
continuació:
Autor: Juan Escudero
Sèrie H
Mida de l’estampa: 100×150 cm.
Mida del paper: 100×156 cm
PVP de tota aquesta sèrie: 3.000 €
Edició: 16 exemplars
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sèrie V
Edició: 12 exemplars
Passen a propietat de l’artista:
IV/VII: mida 152,5×72,5 cm,
PVP 1.500 €
V/VII: mida 152,5×75 cm,
PVP 1.500 €
VI/VII; mida 152,5×76,5 cm,
PVP 1.500 €
VII/VII: mida 152,5×81,5 cm,
PVP 1.500 €
2 PA petites verticals:
79×50 cm, PVP 700 €
79×47 cm, PVP 700 €
Edició: 6 exemplars
I: mida 98×125 cm.
Queden en propietat de la
Fundació.
PVP 2.000 €
II: mida 110×100 cm.
Passen a ser propietat de l’artista.
PVP 2.000 €
III: mida 107×98 cm.
Queden enpropietat de la
Fundació.
PVP1.500 €
IV: mida 98×100 cm.
Passen a ser propietat de l’artista.
PVP 1.500 €
V: mida 79 x 100 cm.
Queden en propietat de la
Fundació.
PVP 1.000 €
VI: mida 70 x 100 cm.
Passen a ser propietat de l’artista.
PVP 1.000 €
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sèrie Vermella (G) damunt paper
Hahnemühle de 300 g
Edició: 8 exemplars
PVP: 1.800 €
8 estampes de 125×84 cm,
numerades 1/5 a 5/5 + 3 PA
Passen a ser propietat de l’artista
tots els exemplars parells:
2/5, 4/5, i 2 PA.
Queden en propietat de la
Fundació tots els exemplars
senars: 1/5, 3/5, 5/5, i 1 PA.
Sèrie Vermella (P) damunt paper
Hahnemühle de 300 g
Edició: 9 exemplars
PVP: 1.200 €
9 estampes de 63×98 cm,
numerades 1/6 a 6/6 + 3 PA
Passen a ser propietat de l’artista
tots els exemplars parells: 2/6, 4/6,
6/6; 2 PA, i 1 estampa de 111×74
cm
Queden en propietat de la
Fundació tots els exemplars
senars: 1/6, 3/6, 5/6, i 2 PA.
La matriu de coure és propietat de
l’artista.
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Casa de Velázquez

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Segons el Conveni subscrit des de
l’any 2011 la Fundació Pilar i Joan
Miró acull als seus tallers gràfics
un artista o dos simultàniament,
membres de la Secció Artística de
la Casa de Velázquez, amb una
durada màxima d’un mes. Al final
de la seva estada aquests artistes
deixen a la Fundació Pilar i Joan
Miró una obra realitzada als seus
tallers perquè formi part del seu
patrimoni artístic.
Clément Fourment, l'artista
resident a la Casa de Velázquez
que no va poder venir el 2020 per
la pandèmia, treballà als Tallers de
Gravat del 10 al 21 de maig
provant-hi i editant-hi la seva obra.
Edità un total de 2 obres amb la
tècnica del gravat a l'aiguafort i la
manera negra.
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Casa de Velázquez
Del 2 al 12 novembre l'artista
Julien Dreprez va fer feina i
experimentà en els seus projectes
amb la tècnica del gravat. No va
dur a terme cap edició, però sí que
va estampar totes les proves de
color i estat fins a arribar a un
BAT.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS
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Casa de Velázquez
Silvia Lerín treballà al taller del 16
al 26 de novembre, i va fer una
petita edició de 15 estampes amb
la tècnica del gofratge i la
serigrafia.
Tots deixaren un exemplar a la
Fundació de les estampes fetes.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS
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Centre d’Art i Creació a Palma (CAC)

Des dels seus inicis el CAC ha
impulsat la creació d’obra gràfica i
no fou fins a la pèrdua de l’espai
creatiu que aquests projectes
quedaren aturats. Aquesta
demanda d’un espai adient de
treball ha estat creixent dins el
CAC i ha generat la necessitat de
contactar amb la Fundació per a
explorar possibles vies de
col·laboració.

La convocatòria de projectes de
creació de la línia de programació
del CAC de la DGAV inclou la
selecció d’un projecte perquè es
dugui a terme als tallers de la
Fundació.
Aquest any l’artista guardonat ha
estat Josep Fiol Alemany, que ha
duit a terme una edició de 15
exemplars de 3 de les seves
imatges amb la tècnica de la
serigrafia. Cecília Segura ha donat
suport tècnic a l’artista i ha
col·laborat en l’estampació
d’aquest projecte.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

L’Àrea de Cultura i Benestar Social
de l’Ajuntament de Palma treballa
per a fer realitat el Centre d’Art i
Creació a Palma (CAC). En aquests
moments es prepara un projecte
d’habilitació d’espais a l’Antiga
Presó. Mentre aquest espai encara
no és utilitzable, la Direcció
General d’Arts Visuals obre
anualment convocatòries de
creació, recerca i mediació artística
dins la línia de programació del
CAC.

S’ha arribat a la coincidència
d’ambdues institucions en els
següents objectius:
- Optimitzar els recursos
municipals per a oferir el context i
el suport necessaris per al
desenvolupament de les idees i la
producció artística, cobrint les
diverses necessitats de cada
projecte específic.
- Crear una via de col·laboració
fluida i dinàmica entre ambdues
institucions per a facilitar als
usuaris aquests recursos i afavorir
la projecció dels projectes que s’hi
generin.
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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. Estan situats a Son
Boter, casal mallorquí del s. XVIII,
on l’artista els posà 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.
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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, va oferir
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. El nombre de
persones interessades ha estat
molt elevat i es va ampliar el
termini fins al desembre de 2021.
Malgrat tot, amb aquesta
ampliació de termini no s’han
pogut atendre totes les persones
que ho han sol·licitat.
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En el marc del Pla de cultura
postcovid de l’Ajuntament de
Palma, la Fundació ha ofert des
del maig de 2020 els seus tallers
gratuïtament perquè els artistes
en puguin fer ús.

La pandèmia de la covid ha
generat una nova realitat que
afecta no només els nostres
sistemes sanitaris, sinó que 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 afectats, ha hagut
d’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 aïllarnos dins l’esfera més íntima i
personal de les nostres cases.

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

Qui s’hi ha pogut inscriure:
qualsevol artista de les Illes
Balears, resident o local, que
volgués desenvolupar el seu
projecte de manera autònoma en
els Tallers d'Obra Gràfica de la
Fundació.
Període: del 15/06/2020 al
15/06/2021, ampliat fins al
desembre de 2021.

Del 9 al 19 de febrer Beatriz
Tomàs va realitzar una sèrie de
collages i monotips al taller de
gravat.

Del 15 al 26 de febrer Alícia
Santamaria Binimelis va fer
feina al taller de ceràmica.
Del 8 al 26 de març els artistes
Carmen Pastrana i Diego
Arango varen compartir el
taller de gravat en dies alterns.

Del 8 al 19 de febrer els
artistes Joan Cabrer i Josep
Santamaría varen treballar
conjuntament al taller de
serigrafia.
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sol·licitud: A través del
formulari en línia.

Usuaris de forma gratuïta als
tallers durant 2021:

Horaris disponibles: de dilluns a
divendres de 10 a 16 h.
Quant de temps un mateix
artista ha pogut utilitzar els
tallers: els períodes d'ús
d'aquests espais de creació han
estat d'una setmana,
preferentment, o d’un màxim de
dues, per ordre de recepció de les
sol·licituds i sempre que la
programació dels tallers ho ha
permès. Per a períodes més llargs
s'ha demanat un projecte i s'ha
valorat cada cas.
Cost: s'ha cedit 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 va
necessitar per a dur a terme el seu
projecte, els quals anaren a càrrec
de cada artista.
Des de l’inici d’aquesta iniciativa 31
persones han sol·licitat algun dels
diferents espais dels tallers d’obra
gràfica i ceràmica. Se n’han ateses
16; 8 no han pogut ser ateses
abans del mes de desembre i la
resta no complia els requisits de la
convocatòria o s’ha anul·lat.
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Carmen Pastrana

Joan Cabrer i Josep Santamaría

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

Del 9 al 17 de desembre Maria
Olga Prudence Dudan va
estampar els seus treballs en
el taller de serigrafia.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Maria Olga Prudence Dudan

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA
LLOGUER DELS TALLERS I CESSIÓ D’ESPAIS

Artistes que han llogat espais de
tallers el 2021:
El 17 de març la fotògrafa
Zuzana Malina Cernosouhova
va imprimir unes proves del
seu projecte Photoillustrata
Island Creative 2021 en el taller
digital.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Del 6 al 24 de setembre Meabh
Joyce, el taller de serigrafia.
Del 20 al 24 de setembre Oona
Highland, el taller de gravat.
Del 4 al 29 d'octubre Bianca
Tschaikner, el taller de gravat,
on va estampar en una sèrie
de monotips.
Cuites al forn de ceràmica:
Els mesos de gener, maig, juny,
juliol, setembre i desembre es
realitzaren 10 cuites entre alta i
baixa temperatura dels ceramistes
Francisco Romero, Neus Frontera i
Elisa Braem, i del projecte d'Inma
Herrera i Shirin Salehi.

Zuzana Malina Cernosouhova

Meabh Joyce + Oona Highland

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Bianca Tschaikner
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TALLERS D’OBRA GRÀFICA

Total de participants als Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Professors

2
Total d’usuaris de cursos

16
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Total d’usuaris

lloguers d’espais (gratuït)

7
Total d’usuaris

lloguers d’espais (pagament)

7
Artistes residents de

Casa de Velázquez

3
Centre d’Art i Creació-Casal Solleric

1
Premis i beques per a

projectes d’edició i creació

3
Total d'usuaris Tallers d’Obra Gràfica 2021
37

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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ACTIVITATS CULTURALS

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

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Totes serveixen per a
contextualitzar la
figura de Miró i convertir la
Fundació en un espai per a pensar
i repensar, dialogar i crear
experiències cognitives i/o
emocionals significatives per als
visitants o públics que han
demanat l’ús de l’Auditori o que
volen participar activament en les
activitats.

Assemblea anual de l’AAVIB
(Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears)
Data d’execució: 30 de març de
2021.
Lloc: Auditori de la Fundació Miró
Mallorca.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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ACTIVITATS CULTURALS

Execució i presentació del projecte Esqueixant Miró, d’Anna Berenguer

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Data d’execució: del 31 de març
al 24 de juny.
Lloc: Espai Educatiu, sales
expositives i Auditori de la
Fundació Miró Mallorca.

Sinopsi: es va dur a terme el
projecte Esqueixant Miró, creat per
Anna Berenguer, que fou
guardonat amb la Beca Pilar
Juncosa 2020 a un Projecte
d’Educació Artística.
Segons la creadora del projecte,
Anna Berenguer, l’objectiu que es
proposa “és un treball d’exploració
a partir del cos per tal d’encarnar
algunes de les reflexions abocades
per l’artista, agafant el concepte
d’esqueix com a eix vertebrador
del projecte.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Es reivindica d’aquesta manera
una nova aproximació a l’univers
de Miró a partir d’un treball de
creació col·lectiva amb la
performance com a llenguatge
vehicular de la proposta. S’ha
cercat també fer una crida a la
recuperació de la idea de l’hort
com a espai per a experimentar
amb la matèria, facilitant la
maduració de l’escolta.”
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ACTIVITATS CULTURALS

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

La beca es va dur a terme en
diferents indrets de la Fundació
Miró, agafant les sales interiors del
mateix museu com a espais
principals de treball.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Les sessions es varen iniciar la
darrera setmana de març de 2021
i es varen estendre fins a mitjan
abril del mateix any, en un total de
cinc trobades repartides en
jornades de tres hores. El projecte
es tanca amb una trobada en
format conversatori el 24 de juny
amb l’artista i educador Jordi
Ferreiro, col·laborador del
projecte. Es mostrà també en
format expositiu un recull de
fotografies i un vídeo testimoni del
procés, així com una instal·lació
sonora sota el nom Cartografia de
veus.

A l’inici, el projecte estava pensat
per a adreçar-se a un públic
adolescent d’un institut públic de
la ciutat de Palma. Finalment, ens
va resultar molt més interessant
col·laborar amb un grup
d’adolescents de l’IMAS (Institut
Mallorquí d’Afers Socials).
Concretament amb joves d’entre
13 i 17 anys que es trobaven en un
centre de primera acollida. Les
característiques d’aquest grup
varen enriquir enormement el
projecte, sumant-li noves capes de
significat per les aportacions i les
experiències compartides per part
del grup.
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ACTIVITATS CULTURALS

“Un jardí de contes”

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Dates: 23 d’abril de 2021, per a
famílies amb nins i nines d’entre 6
i 12 anys.
Lloc: jardins de la Fundació Miró
Mallorca.
Horari: de 16.30 a 18 h

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Sinopsi: projecte comunitari i
participatiu gratuït creat entre
Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma, Càritas Mallorca i la
Fundació Miró Mallorca, que té
com a objectiu dinamitzar el barri
generant una proposta horitzontal
i col·laborativa que es du a terme
als jardins del museu.
La sessió està oberta a famílies
amb infants d’entre 6 i 12 anys (de
la nostra barriada o d’una altra
procedència) que vulguin gaudir
d’una horabaixa de contes,
converses, natura i art als jardins
de la Fundació.
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ACTIVITATS CULTURALS
XI Festival Palma Dansa. Taller de Claudia Morgana i NoU; cia.
Mariantònia Oliver

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Dates: 2 de maig de 2021
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca i jardins
Horari: 11 h, i de 10 a 14 hs.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Com a novetat, el Festival
d’enguany comptà amb unes
jornades professionals fruit de la
col·laboració entre l’Ajuntament de
Palma i l’Associació de
Professionals de Dansa de les Illes
Balears: un espai de reflexió, de
crear vincles ara tan necessaris i,
és clar, d’aprenentatge i
moviment.

Finalment, coincidint amb el 30è
aniversari de la companyia
Mariantònia Oliver, hem volgut
aprofitar per a retre homenatge a
la trajectòria d’una de les figures
cabdals de la dansa
contemporània de les Illes Balears.
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ACTIVITATS CULTURALS

NoU (30è ANIVERSARI DE LA CIA.
MARIANTÒNIA OLIVER)
Cia. Mariantònia Oliver

Ecosistema Dansa
(trobades
personalitzades)
2 de maig de 10 a 14 h
A càrrec de Claudia Morgana
11 h

Data: 2 de maig a les 11 h
(familiar)
Lloc: Fundació Miró Mallorca.
Entrada lliure amb invitació prèvia
a través de www.palmacultura.cat
Durada: 25 min
Edat recomanada: de 2 a 12 anys

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Dia Internacional dels
Museus: “El futur dels
museus: recuperar i
reimaginar”

Tres personatges i les seves
accions ens captiven. Tres cossos
en moviment, dolços, flonjos, durs,
pesats, polissons, lleugers i
potents, infants i adults... ens fan
somiar, riure o cridar!
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ACTIVITATS CULTURALS

Concert del Quintet Saxòfons SimfoVents

Data d’execució: 18 de maig de
2021
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca
Horari: 16 h

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Sinopsi: el 18 de maig, en
commemoració del Dia
Internacional dels Museus, la
Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca, el Casal Balaguer i el
Casal Solleric vàrem programar un
concert de Simfovents a cada
espai. A la Fundació es va treballar
amb la comunitat i gestionàrem
un projecte transversal amb la
Residència Bonanova, els seus
usuaris i els músics, que en varen
preparar l’audició anticipadament
amb part dels usuaris el 13 de
maig a l’auditori.

Programa:
SUITE ANDALUCÍA (1923-28)
d’Ernesto LECUONA
(1895-1963)
“Malagueña”
LA VIDA BREVE (1913) de
Manuel de FALLA (1876-1946)
Dansa núm. 1
PAVANE pour une infante
défunte (1899) de Maurice
RAVEL (1875-1937)
LYRIC PIÈCES (1866-1901)
d’Edvard GRIEG (1843-1907)
Once up on a time op. 71;
Weeding day op. 65; Puck op. 71;
March of the dwars op. 54
LIBERTANGO (1977) d’Astor
PIAZZOLLA (1921-1992)
MEDITANGO (1974) d’Astor
PIAZZOLLA (1921-1992)
ESCUALO (1979) d’Astor
PIAZZOLLA (1921-1992)
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Intèrprets:
Javier Bonet Guerrero (saxòfon
soprano)
Fran Català Navarro (saxòfon
alt)
Víctor José Martínez Ciscar
(saxòfon alt)
Pablo León Candela (saxòfon
tenor)
Antonio Ríos Balbuena
(saxòfon baríton)

ACTIVITATS CULTURALS

Activitat realitzada per la Xarxa de Museus de Mallorca

Data d’execució: 18 de maig de 2021

Lloc: activitat en línia

I trobada ICOM-CECA Espanya /
IV Seminari Internacional Educació i Museus

Data d’execució:18 de maig de
2021
Lloc: auditori del Museu del Prado

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Reimaginar el futur dels museus
cocreant pràctiques educatives és
la finalitat de les jornades que es
varen dur a terme els dies 17 i 18
de maig coincidint amb el Dia
Internacional dels Museus 2021.
Jornades coorganizades per la
Universitat de Múrcia, ICOM
Espanya, ICOM CECA i el Museu
del Prado.

"La necesidad de profesionalizar la
educación en los museos", es va
treballar per part de quatre de les
associacions professionals
d’educació i museus: Luis
Noguerol Elena (AVALEM),
Alejandro Ysasi Alonso (TAULA),
Myriam González Sanz (ACEP) i
Yolanda Riquelme (AMECUM).
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EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Enguany s’han elaborat 14
audiovisuals en els quals una
tècnica o un tècnic d’un centre és
convidada o convidat per un altre
centre amb la finalitat de donar a
conèixer un objecte de la seva
col·lecció. Realitzat per Manuel
Bauzà Ramis.
Alejandro Ysasi hi va participar des
del Museu Balear de les Ciències
Naturals de Sóller aportant la visió
mironiana del Museu:
https://www.youtube.com
/watch?v=Kdm6_rgBdcw&t=2s

ACTIVITATS CULTURALS

Concert Simfònic. Acadèmia Khrismusic i Marinaeduca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Data: 12 de juny de 2021
Lloc: entrada de la Fundació Miró
Mallorca
Horari: 17 i 18 h

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Aquesta activitat musical és la
diada de 100 concerts simultanis i
gratuïts realitzats per més de
5.000 estudiants d’escoles de
música a 100 racons de Catalunya
i les Balears. En el nostre cas
l’Acadèmia Khrismusic i
Marinaeduca va fer 2 concerts per
a donar cabuda, amb les
restriccions de la covid, a tot el
públic.
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ACTIVITATS CULTURALS

Sant Joan 2021
Concert de Roger Pistola
Data: 23 de juny de 2021
Lloc: jardins de la Fundació Miró
Mallorca
Horari: 21 h

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Aquesta activitat musical és fruit de la
col·laboració de l’Àrea de Cultura i de
Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma i la Fundació Miró Mallorca.
El cantautor manacorí Roger Pistola
va obrir la nit de Sant Joan amb les
seves cançons eternes, les seves
atmosferes intimistes i el seu gran art,
oferint un xou acústic de luxe.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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ACTIVITATS CULTURALS

Concert de Jordi Maranges
Data: 23 de juny de 2021
Lloc: jardins de la Fundació Miró
Mallorca
Horari: 21 h
Preu: 10 €

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Aquesta activitat musical és fruit
de la col·laboració de l’Àrea de
Cultura i de Benestar Social de
l’Ajuntament de Palma i la
Fundació Miró Mallorca.
Jordi Maranges va oferir un
concert especial dins la
programació d’un Sant Joan molt
esperat, on estrenà el seu últim
LP, David & Jonatán. Va fer un
repàs d’alguna de les seves
cançons més emblemàtiques i
sentides, i el xou intimista i
eufòric, cabareter però també
electrònic i ballable, es va degustar
per part d’un gran públic.
Com a convidada especial vàrem
tenir la gran estrella del
transformisme Andy Lois, la qual
va interpretar dues cançons al
costat del músic balear.
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ACTIVITATS CULTURALS
Conversatori amb Anna Berenguer, Jordi Ferreiro i Jordi Pallarés de
Taula, Associació d’Educadores Culturals de les Illes Balears
Data: 24 de juny de 2021
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca i vestíbul -1
Horari: 12 h

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: Tancament del projecte
Esqueixant Miró, creat per Anna
Berenguer, que fou guardonat
amb la Beca Pilar Juncosa 2020 a
un Projecte d’Educació Artística. Hi
varen col·laborar Jordi Ferreiro,
artista i educador, i Jordi Pallarés
de Taula, Associació d’Educadores
Culturals de les Illes Balears.
Es va realitzar una visita a la
mostra dels resultats del projecte
Esqueixant Miró amb alguns dels
participants i se’n va fer el
Conversatori a l’auditori, un
conjunt de preguntes del projecte
des de la mediació i l’educació, des
de la part del projecte com
l’expositiva, al vestíbul -1.
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ACTIVITATS CULTURALS

“Pullman”
Data d’execució: 2 i 9 de juliol de
2021
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca i exterior de l’edifici
Pullman (2 de juliol) i jardins de la
Fundació (9 de juliol)
Horari: 20.30 i 22 h

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Aquesta proposta cultural es va
promoure per part de la Comissió
de Participació de la Taula
d’Entitats i Serveis de Cala MajorSant Agustí, la qual, arran de
l’estrena de la pel·lícula Pullman,
va acordar amb el seu director,
Toni Bestard, presentar la
pel·lícula als edificis on es va
desenvolupar la història.
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ACTIVITATS CULTURALS

Presentació del projecte “Habitatge digne 2018-2021”
Data d’execució: 14 de juliol de
2021
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca
Horari: 17.30 h

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: es va presentar el
projecte “Habitatge digne
2018-2021”, 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. S’hi va fer
referència, especialment, tant als
resultats del diagnòstic social de
les famílies que viuen en els
edificis d’“infrahabitatge” i les
accions que s’han duit a terme,
com a l’àrea més arquitectònica i
urbanística d’aquests 16 edificis
estudiats.

Jurat per a la convocatòria de projectes de creació de la línia de
programació del CAC de la DGAV
Data: 23 de juliol de 2021
Lloc: Casal Solleric
L'Àrea de Cultura i Benestar Social
de l'Ajuntament de Palma ha
convocat aquest 2021 una crida
per a la contractació de projectes
de creació i recerca artística per a
contractar 3 projectes de creació
dirigits a artistes del camp de les
arts visuals i 1 projecte de recerca
artística dirigit a agents culturals,
per a desenvolupar durant 2021.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

El jurat ha estat format per
professionals proposats per la
Comissió delegada d'Arts Visuals
del Consell Municipal de la Cultura
i la Direcció General d'Arts Visuals
que son Juan Carlos Rego de la
Torre, Antònia Maria Perelló
Ferrer, María Hevia Blach i
Alejandro de Ysasi Alonso.

Alejandro Ysasi ha representat la
Fundació com a part del jurat per
a la convocatòria de projectes de
creació de la línia de programació
del CAC de la DGAV en el qual
aquesta col·labora. El jurat va
declarar com a guanyador de l’any
2021 Josep Fiol Alemany.
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ACTIVITATS CULTURALS

La revista Música
dispersa celebra el seu
primer aniversari a la
Fundació amb
l’actuació de Salvatge
Cor i Miquel Serra
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Data: 18 de setembre de 2021
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: auditori de la Fundació
Música Dispersa és un projecte
nascut amb la voluntat d’aportar
una veu fresca, innovadora i
renovadora del periodisme
musical i cultural a casa nostra. La
presentació de la revista va anar
acompanyada d’una breu tertúlia i
d’un concert de dos dels noms
més destacats de l’escena musical
balear, com són Miquel Serra i
Salvatge Cor.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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ACTIVITATS CULTURALS
“Arquitectura en corto”: cicle de curtmetratges sobre arquitectura
contemporània a la Fundació
Data: 23 de setembre de 2021
Horari: 19 h
Lloc: auditori de la Fundació

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sessió d’“Arquitectura en corto”, el
cicle de curtmetratges sobre
tendències en l’arquitectura
contemporània. El documental
Picapedrers, l’han produït els
arquitectes i paisatgistes Sergi
Carulla i Óscar Blasco, de l’estudi
Scob. El film ha estat seleccionat
entre els millors festivals de
pel·lícules sobre arquitectura,
entre els quals figuren el de
Rotterdam i Nova York. En acabar
el curtmetratge es va fer una
tertúlia sobre arquitectura
contemporània.

Consell Municipal de Serveis Socials
Data: 27 de setembre de 2021
Horari: 12 h
Lloc: auditori de la Fundació
El Ple del Consell Municipal de
Serveis Socials, l’òrgan de
participació de la ciutadania en
matèria de serveis socials d’aquest
municipi, s’ha reunit avui a la sala
d’actes de la Fundació Pilar i Joan
Miró.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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ACTIVITATS CULTURALS
Presentació del Programa per a centres educatius i socials de la
Fundació dins Apropa Cultura Mallorca
Data: 29 de setembre de 2021
Horari: 10 h
Lloc: Teatre Xesc Forteza

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Bloc 1. Palma Cultura. Hi
intervenen: Tina Codina per Palma
Cultura, Pilar Garcias per Teatres
Municipals, Rafael Umbert pel
Casal Solleric, Isabel Pérez per Can
Balaguer i Alejandro de Ysasi per
la Fundació Miró Mallorca.
Bloc 2. Maria del Mar Gaita, del
Museu Krekovic; Albert Forés, del
Museu Marítim de Mallorca; Joana
Artigues, de la Fundació Mallorca
Literària; Joan Palmer, del Museu
d’Història de Manacor, i Lara
Gelabert, del Museu Arqueològic
de Son Fornés.
Bloc 3. Marta Ferré, del Teatre
Principal de Palma; Pere Malondra,
de l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears; Eva Cifre, d’Es
Baluard Museu d’Art
Contemporani de Palma; Cristina
Ortiz, de la Catedral de Mallorca, i
MASM i Noemí Vallespir, del
CaixaForum Palma.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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ACTIVITATS CULTURALS

Assemblea de l’AAVIB (Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears)
Data d’execució: 2 d’octubre de
2021
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca
Assemblea extraordinària de
l’AAVIB, Associació d’Artistes
Visuals de les Illes Balears, per a
elegir la nova Presidència i Junta.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Els membres de l'Associació
d'Artistes Visuals de les Illes
Balears (AAVIB) han elegit aquest
dissabte l'artista visual Álex Ceball
(Santiago de Xile, 1982) com a nou
president de l'entitat, en una
assemblea extraordinària que s’ha
duit a terme a la Fundació Pilar i
Joan Miró.
La Comissió Executiva ha quedat
formada per Victoria García
Masdeu (secretària general),
Carlos Danús (secretari
d'organització), Emili Brea
(tresorer), i com a vocals els
artistes Lluís Fuster, Carmen
Pastrana i Cristòfol Pons, en
representació de Menorca.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Dia Mundial de la Salut Mental
Data: 8 d’octubre de 2021
Lloc: entrada, exterior de l’edifici

El 8 d’octubre de 2021 l’entitat 3
Salut Mental va celebrar el Dia
Mundial de la Salut Mundial sota el
lema “Per una cultura de la salut
mental”a la Fundació Pilar i Joan
Miró de Palma. Amb motiu del Dia
Mundial de la Salut Mental, les
entitats de l’aliança 3 Salut Mental
varen celebrar els 25 anys
treballant per la salut mental a
Mallorca amb una trobada lúdica i
cultural.
La Fundació Miró Mallorca va
acollir enguany aquesta trobada,
gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament de Palma i Palma
Cultura i el suport de Colonya
l’Estalvi Ètic, amb la participació de
persones ateses en els nostres
programes, familiars,
professionals, etc., en tallers
diversos organitzats per les
entitats (teatre, pintura poètica,
dansa, ioga, malabars, etc.) i visites
guiades a càrrec de la Fundació
Miró.
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Sert i Son Boter, Espai Educatiu,
cafeteria i exteriors de la Fundació.
Sinopsi: jornada lúdica i cultural
que compta amb la participació de
les persones usuàries de les
entitats participants, familiars,
professionals i voluntariat, amb la
intenció de fer un programa
conjunt d’activitats amb l’equip de
la Fundació. Serveix per a destacar
els beneficis de la cultura i les arts
per a la salut i el benestar, com
indica l’Organització Mundial de la
Salut.

Un espai emblemàtic que permet
reivindicar el paper beneficiós de
l’art en la millora del benestar i la
salut mental. Un espai des d’on
apel·lar a una cultura de la salut
mental, entesa com el conjunt de
maneres de viure i costums d’una
societat, que ajudi a prendre
consciència de les emocions,
estimuli un canvi de mirada i
permeti superar l’estigmatització
que sovint afecta les persones que
conviuen amb un trastorn de salut
mental.
Per la pandèmia, l’aforament era
de 400 persones i entre
participants de les entitats socials
(persones ateses en els serveis,
familiars i professionals) que
formen 3 Salut Mental (Girasol,
Garrover, Estel de Llevant, 3 Glops
i 3 Salut Mental) i autoritats
convidades, hi varen assistir 393
persones.

L’horari de la jornada va ser de 10
a 14 h. Es varen programar
activitats d’interior i exterior que
es varen poder dur a terme, totes,
ja que la meteorologia ho va
permetre a diferents indrets de la
Fundació Pilar i Joan Miró amb
activitats simultànies, i evitant així
l’aglomeració de persones en una
mateixa.
Varen assistir a la cloenda de la
jornada la consellera de Salut,
Patricia Gómez; el president de
l’IMAS, Javier de Juan; el director
general de Dependència del
Govern, Gregori Molina; el
coordinador autonòmic de Salut
Mental, Oriol Lafau; el director
general de Benestar Social de
l’Ajuntament de Palma, Antoni
Salas; la directora general de
Cultura de Cort, Tina Codina, i el
director de la Fundació Pilar i Joan
Miró, Francisco Copado.
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“Un jardí de contes”
Dates: 29 d’octubre de 2021, per a
famílies amb nins i nines d’entre 6
i 12 anys.
Horari: de 16.30 a 18 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 té
com a objectiu dinamitzar el barri
generant una proposta horitzontal
i col·laborativa que es du a terme
als jardins del museu. En aquesta
sessió va conduir el contacontes
l’equip de Natzaret i per pluja es va
realitzar a l’Auditori.

Inauguració d’Open House
Data d’execució: 5 d’octubre de
2021.
Lloc: auditori i jardins de Son
Boter de la Fundació Miró
Mallorca.
Horari: 18.30 h
Sinopsi: acte d’inauguració del
Festival Open House Palma a la
Fundació. Es va fer una visita
teatralitzada de la companyia As
Marias a l’edifici Moneo, i dues
visites guiades al Taller Sert per
part del director de la Fundació,
Francisco Copado, i el cap del
servei d’Educació i Activitats,
Alejandro Ysasi, així com una
xerrada dels fundadors de l’OHP a
Son Boter.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Musiques Présentes presenta el concert Derivés. Fundació ACA
Data d’execució: 6 octubre de
2021.
Lloc: auditori de la Fundació Miró
Mallorca.
Horari: 19 h
Sinopsi: col·laboració amb la
Fundació ACA (Àrea de Creació
Acústica)

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Al voltant d’un grup permanent
(violí, violoncel, flauta, piano
clarinet, percussions), el conjunt
ha reunit des de 1997 altres
instrumentistes de la regió d’Ais de
Provença segons els programes
oferts.
La seva ambició és presentar
obres de compositors vius fent
sentir les correspondències, les
filiacions, els ecos d’altres
músiques, des de principis del
segle XX fins avui.
A l’edició d’enguany, presenten
una estrena mundial del seu
director, Daniel Dahl, Echos et
envois (2020) per a clarinet i piano.
Els intèrprets són Sylvie Sacoun,
flauta; Eric Charray, clarinet;
Schmidlet, violí; Cécile Gauthiez,
violoncel; Jacques Raynaut, piano;
Damien Louis, percussions.

“Dérives”
Pierre Boulez: Derive 1 (1986) per
a sis instruments.
Dérive 1 és generada per un acord
“pres” per Boulez en la seva gran
obra Répons. Aquest acord lletreja
les notes corresponents al nom de
Sacher, director i mecenes. Tota la
peça deriva d’aquest acord
afavorint figures estimades per
Boulez com atac/ressonància, petit
grup de notes ràpides/notes
sostingudes, mobilitat/immobilitat.

Johannes Schöllhorn: Conductus
(2010) per a quatre instruments.
Conductus ofereix un contrapunt
original entre una sonata en trio
de Johann Sebastian Bach tot just
esbossada pel clarinet, el violí i el
violoncel, i el piano, en què es
convida el músic a realitzar una
sèrie d’“accions” amb tota mena
d’objectes.
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Luis de Pablo: Sexteto Nubilus
(2014) per a sis instruments.
Escrita per a Taller Sonoro, Nubilus
és una obra de Luis de Pablo
estrenada al festival Ensems de
València el 2014. El seu títol, que
es tradueix del llatí com a atribolat
o trist, al·ludeix a un estat d’ànim
que, sense ser descriptiu, es
reflecteix en la partitura evitant la
repetició de procediments de
composició.
Jacques Lenot: Licht (2004) Flauta
sola
Fa referència a les darreres
paraules pronunciades per J. W.
von Goethe abans de morir.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Daniel Dahl: Echos et envois
(2020). Per a clarinet i piano.
Estrena mundial.
Si la majoria de les figures
d’aquesta peça són ecos més o
menys conscients de fragments de
música escoltada (Janacek, Rihm,
Widman etc.), també es
converteixen en una invitació per a
qui vulgui apoderar-se’n, oient o
músic...
Echos et envois està dedicat a Eric
Charray i Jacques Raynaut,
l’amistat i el talent dels quals varen
motivar l’escriptura d’aquesta
peça.

Johannes Schöllhorn: Sérigraphie:
Barcarolle (2007) per a sis
instruments.
Tot prenent prestat el títol de la
tècnica que Andy Warhol havia
utilitzat per als seus famosos pots
de sopa Campbell, el cicle
Sérigraphies ens convida a
(re)descobrir la música de Gabriel
Fauré però a través del “filtre”
d’escoltar Johannes Schöllhorn.
Escoltar la pròpia escolta: aquesta
és la utopia que el compositor
alemany vol oferir als intèrprets i
al públic. Com a gran amant de la
música francesa, ens ofereix aquí
«la seva» Fauré, que remodela al
seu gust, de vegades estirant a
l’extrem com per a gaudir millor
de moments musicals que al
principi eren massa fugaços.
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Open House
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Data d’execució: 6 i 7 d’octubre
de 2021.
Lloc: auditori i jardins de Son
Boter de la Fundació Miró
Mallorca.
Horari: dissabte, de 10 a 18 h, i
diumenge de 10 a 14 h

*135 visites OpenHouse el
dissabte 06/11
*152 visites Open House el
diumenge 07/11

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Sinopsi: Open House Palma és
una iniciativa solidària i sense
ànim de lucre, organitzada per
l’Associació Cultural Open House
Palma, i que té com a objectiu
principal fomentar i divulgar el
patrimoni arquitectònic de la
ciutat de Palma. Es varen mostrar
en format visita el Taller Sert, Son
Boter i Edifici Moneo durant el cap
de setmana i en horari de la
Fundació.

Open House ofereix una
experiència pedagògica i
instructiva, amb els objectius de
promoure el coneixement de
l’arquitectura i el debat obert
sobre la ciutat, creant sentit de
civisme i donant lloc a una societat
més activa pel que fa a la presa de
decisions que afecten el conjunt
urbà. Es tracta, doncs, d’un
projecte obert i transversal,
adreçat especialment als
palmesans i palmesanes amb
l’objectiu de ser crítics amb el seu
patrimoni, la seva arquitectura i
l’entorn urbà que habiten, on
tenen cabuda diferents agents
socials i professionals de la ciutat.
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Consell Municipal de Serveis Socials
Data: 10 de novembre de 2021
Horari: 12 h
Lloc: auditori de la Fundaci

A la trobada, hi assistiren el tinent
de batle de Cultura i Benestar
Social, Antoni Noguera; la
coordinadora general de Benestar
Social, Catalina Trobat.

Un representant de cada grup
polític amb representació
municipal, representació sindical,
de col·legis professionals de
treball social, educació social i
psicologia, experts universitaris i
entitats que col·laboren en la
gestió de serveis socials com
Càritas, Intress, Naüm, Jovent o
Creu Roja.

XII Certamen d’Arts Plàstiques. Premi La Constancia Centro Instructivo
Data: 11 de novembre de 2021
Lloc: Centra d’Art Sa Quartera
d’Inca
Alejandro Ysasi ha representat la
Fundació com a jurat del
Certamen. Es va reunir
telemàticament i de forma
presencial entre l’octubre i el
novembre amb l’objectiu de
seleccionar-ne guanyador. El jurat
va declarar com a guanyador de
l’any 2021, per unanimitat,
Francesc Rosselló.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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El Ple del Consell Municipal de
Serveis Socials, l’òrgan de
participació de la ciutadania en
matèria de serveis socials d’aquest
municipi es va reunir a la sala
d’actes de la Fundació Pilar i Joan
Miró i va acordar crear una
Comissió de Recursos d’Infància.

ACTIVITATS CULTURALS

IX Festival de Videodansa
Data: 12 i 13 de novembre de
2021.
Lloc: Auditori.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Sinopsi: es tracta de la novena
edició del Festival i s’hi
presentaren diferents
curtmetratges d’artistes 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.
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BROSSY. Rossy de Palma i Pi Piquer. XXIII Festival de Poesia de la
Mediterrània
Data: 20 de novembre de 2021 a
les 17 h.
Lloc: Espai Estrella
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Sinopsi: Brossy és un espectacle
performàtic inspirat en la relació
d’amistat entre l’artista Joan Miró i
el poeta Joan Brossa. L’espectacle
s’emmarca dins el programa del
XXIII Festival de la Poesia de la
Mediterrània, un encontre de
poetes vinguts d’arreu de l’arc
mediterrani que durant alguns
dies comparteixen anhels i poesia
amb els creadors illencs. El Festival
neix el 1999, quan el Consell de
Mallorca va programar la seva
primera edició. En definitiva una
cita anual ineludible amb l’art
poètic i la llibertat. El XXIII Festival
de Poesia de la Mediterrània
recupera el format presencial en
aquesta nova edició després d'una
passada entrega marcada per la
covid.

https://miromallorca.com/rossy-de-palma-i-pi-piquer-presenten-brossy/

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Cicle de Cinema d’Hivern
Data: dijous 16 i 23 de desembre
de 2021
Horari: 19 h
MIDNIGHT IN PARÍS de Woody Allen

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Sinopsi: El 2010, Gil Pender (Owen
Wilson), un guionista de
Hollywood amb èxit però
desil·lusionat, i la seva parella, Inez
(Rachel McAdams), són a París de
vacances amb els rics pares de la
jove. Inez descarta la seva ambició
com a somiador delirant i l’anima
a seguir amb l’escriptura de guions
més lucratius. Durant la seva
estada a la ciutat de la llum, Gil
tindrà una sèrie d’experiències
que li canviaran la vida.
OLVÍDATE DE MÍ de Michel Gondry
Sinopsi: Joel (Jim Carrey) rep un
terrible cop quan descobreix que
la seva al·lota Clementine (Kate
Winslet) ha fet que esborrin de la
seva memòria tots els records de
la seva tempestuosa relació. Però
quan els records de Joel comencen
a desaparèixer de sobte
redescobreix el seu amor per
Clementine.
Aquest Cicle de Cinema s’ha
realitzat en col·laboració amb la
Taula d’Entitats del Barri, les quals
l’han presentat i hi han treballat.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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“Taller i representació de titelles de Nadal”
Dates: 17 de desembre de 2021,
per a famílies amb nins i nines
d’entre 6 i 12 anys.
Horari: de 16.30 a 18 h

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Sinopsi: projecte comunitari i
participatiu gratuït creat entre
Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma, Càritas Mallorca i la
Fundació Miró Mallorca, que té
com a objectiu dinamitzar el barri
generant una proposta horitzontal
i col·laborativa que es du a terme
als jardins del museu. Aquesta
sessió va de la mà de Toni
Masegosa, qui va dissenyar un
taller d’estrelles i va representar
la seva obra Bruixeries de Nadal,
on el bruixot Mag Honorat
observa les estrelles amb el seu
telescopi, tot cercant la de Nadal.
Té intenció d’anar a Betlem i
conèixer el Bon Jesuset i els Reis.
Els seus companys d’aventura
seran un simpàtic conillet, una
bruixa i un divertit fantasma, que
ens presenten gags i efectes
màgics i còmics a balquena, a
l’antiga manera dels titelles de
guant.
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Total de participants presencials a d’altres activitats culturals de 2020

Fotografia i cinema

340
EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Música i dansa 432
Conferències, cursos, tallers,
presentacions i seminaris

887
Conferències, cursos, tallers,
presentacions i seminaris

79

Total participants
1.846

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S

Producció del Premi
Biennal Pilar Juncosa
d’Edició 2020
L’artista Juan Escudero García ha
realitzat l’edició als Tallers d'Obra
Gràfica del seu projecte, del 12 al
30 d’abril, i del 31 de maig al 4 de
juny, editant 51 obres.

Premis i Beques

Pilar Juncosa
i Sotheby’s 2021

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

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.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

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.
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Jurat

Guardonats pels Premis i Beques Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2021
Un any més, i mostrant el
compromís ferm de la Fundació i
dels seus creadors, Joan Miró i
Pilar Juncosa, amb els joves
artistes, s’han atorgat els nous
premis i beques 2021 per un valor
de 33.000 €.

El jurat es va reunir de forma
presencial, en part, i de forma
telemàtica.

Premi Biennal Pilar Juncosa
de Creació Artística

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Dels 67 projectes presentats en
aquesta categoria, el jurat va
decidir atorgar el premi al projecte
Cada so és una forma del temps II
de Glenda León Arévalo,
L’Havana 1976.
Cada so és una forma del temps II
són una sèrie de partitures visuals
que l’artista guanyadora pretén
recrear mitjançant la serigrafia.
Pren les formes de les branques
dels arbres, les venes del cos, els
rius, els terratrèmols, el
desplaçament de formigues,
abelles, dofins, huracans; el
contorn de núvols, de muntanyes i
del món per a superposar a
pentagrames, fent evident la seva
similitud formal, i al seu torn
proposant una mirada més atenta,
amb tots els nostres sentits en
alerta, per a poder escoltar-los. En
veure totes aquestes formes
juntes se’ns fa obvi que darrere hi
ha una energia única, universal. El
missatge d’escoltar la natura que
vol plasmar en el seu treball des
d’un inici sembla urgent en
aquests temps. Aquesta obra és
una crida a apropar-nos més al
nostre origen, que la civilització ha
fet que oblidem.
www.glenda-leon.com

El Jurat va estar format per:
Sr. Francisco Copado, director de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Sra. Aurora Zubillaga, directora
gerent de Sotheby’s Espanya.
Sr. Juan Bordes, acadèmic. Delegat de
la Calcografia Nacional. Reial
Acadèmia de Belles Arts de San
Fernando.
Sr. Marko Daniel, director de la
Fundació Miró.
Sra. Margarita Pérez-Villegas,
directora de CaixaForum Palma.
Sr. Ignacio Fabré, representant de
l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Sebastià.
Sr. Alejandro Ysasi, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Juan Escudero García
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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.

PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S

Beca Pilar Juncosa a un
projecte d’educació artística

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

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.
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.
En aquesta convocatòria els
guardonats amb aquestes beques
han estat els artistes Sara Cabo
Moreno, la Seu d’Urgell 1993, i
Salvador Jiménez-Donaire, Sevilla
1994.
El Jurat va estar format per:
Sr. Francisco Copado, director de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Sr. Juan Bordes, acadèmic. Delegat de
la Calcografia Nacional. Reial Acadèmia
de Belles Arts de San Fernando.
Sr. Alejandro Ysasi Alonso, cap del
Servei d’Educació i Activitats de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Sr. Joan Oliver Argelés, mestre dels
Tallers d’Obra Gràfica de la Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca.
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El jurat ha atorgat la beca al
projecte La potència de les simples
coses
Guardonada: Carla Estefanía
Santiago, Argentina 1988.
A partir de la investigació dels
processos de treball de l’artista
Joan Miró i la seva relació amb els
objectes i els espais que habitava,
el projecte d’educació artística La
potència de les simples coses
proposa trobades de creació i
reflexió col·lectiva, al voltant del
vincle entre vida quotidiana i art.
Les trobades es construiran
conjuntament a partir de l’escolta,
l’observació i l’experimentació
creativa en relació al context que
va habitar l’artista: els seus
estudis, les seves obres, el jardí i
els seus objectes, així com el
context i l’experiència vital dels
que assisteixin al taller. Es
possibilita, d’aquesta manera, una
obertura sensible que ens permeti
crear des de la nostra pròpia
quotidianitat.
www.estefaniasantiago.com

El Jurat va estar format per:
Sr. Francisco Copado Carralero,
director de la Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca.
Sra. Apol·lònia Mora Vidal, tècnica de
la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Palma.
Sra. M. Antònia Gomila Grau,
professora del Dep. de Pedagogia i
Didàctiques Específiques i membre del
Grup d’Investigació Formativa i
Educativa i Social (GIFES) de la UIB.
Sra. Eva Cifre More, cap d’Educació i
Programes Públics d’Es Baluard Museu
d’Art Contemporani de Palma.
Sr. Alejandro Ysasi Alonso, cap del
Servei d’Educació i Activitats de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

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 en altres
centres

Beques de residència,
formació i participació a La
Casa de Velázquez de Madrid

Beca de residència, formació
i participació a l’Slade School
of Fine Arts, University
College, Londres

Dotades amb 3.000 € per a cobrir
les despeses de viatge,
manteniment, etc.

La beca es declara deserta.
El Jurat va estar constituït per:
Sr. Francisco Copado, director de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca .
Sra. Susane Collins, representant de
l’Slade School of Fine Arts. UCL.
Sr. Marko Daniel, director de la Fundació
Miró.

Sr. Alejandro Ysasi, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Els dos guardonats han estat els
artistes José Carlos Naranjo
Bernal i Teresa Parra Faleiro.
José Carlos Naranjo Bernal, Cadis,
1983.
Com si es tractàs d’escriure un
diari, durant aquesta residència el
jove José Carlos Naranjo vol
elaborar un projecte purament
pictòric on també orbiten les
fotografies i els dibuixos com a
material addicional. Indagar en
l’entorn de la Casa de Velázquez,
on ens deixarem perdre a
analitzar el seu entorn a través del
medi pictòric. Des de fa un temps
he anat emmagatzemant imatges,
creant una àmplia font fotogràfica,
dels anys 80 en endavant, que
provenen d’àlbums familiars,
revistes, Internet o el meu propi
entorn. Primer, les manipul
digitalment.

El Jurat va estar constituït per:
Sr. Francisco Copado, director de la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca .
Sra. Fabienne Aguado, directora
d’Estudis Artístics de La Casa de
Velázquez.
Sra. Margarita Pérez-Villegas,
directora de CaixaForum Palma.
Sr. Alejandro Ysasi, cap del Servei
d’Educació i Activitats de la Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca.
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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 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.

Teresa Parra Faleiro, Lisboa 1992.
El projecte que ens proposa
aquesta jove artista és la
instal·lació d’una peça de grans
dimensions en el sòl de l’espai de
les galeries. “Aquesta
peça explora qüestions de
superposició i acumulació
cromàtica i del material proposat.
També investiga qüestions que
treballen sobre les sensacions,
qüestions físiques i qüestions de
relació amb el cos de l’observador.
M’interessa, a través de la
presència d’aquesta peça, explorar
l’espai en el sentit de crear i
canviar ambients i atmosferes”.

PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES
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.

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Durant 2021 la Fundació Miró
Mallorca ha suspès el Programa
de pràctiques per la pandèmia de
la covid fins al novembre, seguint
les recomanacions de la
Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears davant
la pandèmia del covid.
D’Educació Social, s’ha incorporat
Maria García del Castillo el
7/12/2021, fins al 17/12/21, per a
així poder fer el “Pràcticum I” al
Departament.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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OUR TOP TEN
IMAGES 2021

EDUCACIÓ / ACTIVITATS

Brossy a la Fundació

Francesc Rosselló guanya XII Certamen d’Arts Plàstiques de l'Ajuntament d'Inca

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Projectam “Pullman” als Pullman, gràcies als veinats i a l'Ajutnament de Palma

Roger Pistola a la Nit de Sant Joan

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Un jardí de contes!

Visites guiades a la Fundació

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Un moment de l'actuació del XI Festival Palma Dansa

Jordi Maranges
actuant a la màgica nit de Sant Joan

Participants del projecte guanyador de la Beca Pilar Juncosa a un projecte educatiu en plena experimentació

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Balanç de l'any

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS
Obres Edifici Moneo (buidatge de sales/2 de novembre 2021)
Visites a periodistes
Miró NINS (27 de juliol) Premi Gaudí
L’enregistrament del vídeo clip musical de la banda mallorquina Salvatge Cor

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

EL MÉS SEGUIT AL NOSTRE COMPTE DE TWITTER

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 a una estratègia de
comunicació i màrqueting 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 (2)
Comunicació:

Núria Sureda Berná (1)

1
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Balanç de l'any
Voldria començar aquest balanç
destacant la importància cabdal de
la comunicació, tant interna com
externa, en una institució com és
la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca. Comunicar bé i difondre
tot el què fem i tenim a la
Fundació és el nostre objectiu
diari. Preservar la bona imatge de
la Fundació, la seva projecció
exterior i la seva consolidació com
a espai viu d’art, dinàmic i obert a
la creació artística, és per a
nosaltres el repte i pilar
fonamental de la nostra feina
diària.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

A nivell d’accions de màrqueting
també voldria destacar que 2021
ha estat un any més que positiu en
aquest sentit. Des del nostre
departament s’han generat i
gestionat accions i esdeveniments
a la Fundació que han suposat uns
ingressos de més de 54.000€. Una
xifra molt important tenint en
compte que tant el 2019 com el
2020 han estat uns anys marcats
per la pandèmia.

Quant al nombre d’usuaris i
seguidors a les nostres xarxes
socials també hem crescut
considerablement i s’han anat
consolidant hashtags interessants i
molt seguits com per exemple
#SabiesQuè i #MiróQuotes. Més
endavant oferirem un resum del
més destacat i seguit a les nostres
xarxes socials.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Aquest balanç és també el lloc
perfecte per parlar de les novetats
i millores que hem anat
incorporant dins el propi
departament al llarg del 2021.
Unes millores que també es fan
paleses en el propi document que
ara mateix teniu a les vostres
mans, la Memòria_2021. Com
sempre, està estructurada per
departaments i en el cas del
Departament de Comunicació i
Màrqueting, enguany hem volgut
generar i presentar la informació i
les notícies més destacades de
l’any de manera temàtica, abastant
així tots els possibles canals i vies
de comunicació que utilitzem. En
aquest sentit, voldria mencionar
també el treball diari en matèria
de comunicació i difusió en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Palma i que implica reunions
periòdiques de coordinació i
establiment de sinèrgies i
estratègies de comunicació
conjuntes i complementàries.

Aquest document no pot deixar de
reflectir tampoc la il·lusió i
responsabilitat que ha suposat per
a mi, el fet d’haver estat escollida
pels meus companys com a nova
delegada dels treballadors. El meu
compromís amb ells i amb la
pròpia Fundació és màxim i sota
aquesta premissa he estat fent
feina des que vaig assumir aquest
nou repte personal i professional
el passat més d’abril.

Responsable del servei

la Memòria de 2021, com
sempre, està estructurada per
departaments i en el cas del
Departament de Comunicació i
Màrqueting, enguany hem volgut
generar i presentar la informació i
les notícies més destacades de
l’any de manera temàtica,
abastant així tots els possibles
canals i vies de comunicació que
utilitzem.

Roser Salmoral Buitrago
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PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS

01

Obres a l'Edifici Moneo
(buidatge de sales/ 2 de novembre 2021)

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Desplegament mediàtic per enregistrar el buidatge de les sales expositives de l'Edifici Moneo
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Com ja va passar al 2017, quan el
Taller Sert es va buidar
completament i per primera
vegada en la seva història, al 2021,
les sales que es buidaven
completament per a sotmetre la
seva coberta d’aigua a
rehabilitació eren les de l’Edifici
Moneo. L’inici de les obres i el
buidatge en sí varen ser portada
de diaris i televisions locals i el seu
impacte mediàtic va ser molt
important i llarg en el temps. Els
mitjans i periodistes es varen
interessar molt per la notícia que
suposà, no només iniciar unes
obres de millora i rehabilitació a la
coberta d’aigua de l’edifici, sinó i
sobretot, no disposar d’obres de
Joan Miró exposades a les sales de
la Fundació. El 2021 ha estat un
altre any marcat també per les
conseqüències provocades per la
pandèmia i això també s’ha notat
molt a nivell de comunicació i
màrqueting, sobretot durant els
primers mesos de l’any.

PROJECTES I FITES MÉS IMPORTANTS

02

Open House Palma
coordinació de les visites guiades

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Com ja va passar al 2017, quan el
Taller Sert es va buidar
completament i per primera
vegada en la seva història, al 2021,
les sales que es buidaven
completament per a sotmetre la
seva coberta d’aigua a
rehabilitació eren les de l’Edifici
Moneo. L’inici de les obres i el
buidatge en sí varen ser portada
de diaris i televisions locals i el seu
impacte mediàtic va ser molt
important i llarg en el temps. Els
mitjans i periodistes es varen
interessar molt per la notícia que
suposà, no només iniciar unes
obres de millora i rehabilitació a la
coberta d’aigua de l’edifici, sinó i
sobretot, no disposar d’obres de
Joan Miró exposades a les sales de
la Fundació. El 2021 ha estat un
altre any marcat també per les
conseqüències provocades per la
pandèmia i això també s’ha notat
molt a nivell de comunicació i
màrqueting, sobretot durant els
primers mesos de l’any.

Brossy a la Fundació

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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03

Lexus
(octubre 2021)

La marca japonesa d'automòbils
d'alta gamma Lexus creada per
Toyota el 1989 per competir,
inicialment als Estats Units i
després a nivell mundial, contra
Mercedes-Benz, BMW i Cadillac, va
decidir llogar els espais de la
Fundació i presentar aquí els seus
nous models a un grup de
periodistes internacionals.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Per part del Departament de
Comunicació i Màrqueting de la
Fundació es va gestionar i
coordinar tot l’esdeveniment
múltiple que va tenir una durada
de 13 dies consecutius. Als
periodistes se’ls va oferir i fer
visites guiades a la Fundació i
posteriorment, als Tallers d’Obra
Gràfica de Joan Miró, l’artista
Blanca Alonso els tenia preparats
una experiència més artística.
Juntament amb Lexus, es va
pensar una taller de gravat, on els
propis periodistes es convertien
en dissenyadors i creatius de la
marca. L’experiència va ser molt
enriquidora per a totes les parts i
l’impacte econòmic que va
suposar això per a les arques de la
Fundació, va superar els 50.000
euros. Per a nosaltres també va
ser un repte, perquè hi
col·laboràvem tots els
departaments i també
professionals externs.

Esdeveniment de promoció del darrer model de Lexus. Lloguer dels espais
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04

Rossy de Palma presenta el seu espectacle BROSSY
a la Fundació (novembre 2021)

Després de dos anys de pandèmia,
el XXIII Festival de Poesia de la
Mediterrània recupera al 2021 el
format presencial en aquesta nova
edició. Per això, l'actriu Rossy de
Palma va donar el tret de sortida a
la cita poètica a la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca. El 20 de
novembre, a les 17 h, l'actriu
mallorquina i Pi Piquer,
representaren a l’Espai Estrella, el
seu espectacle performàtic
BROSSY.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Una actuació teatralitzada
inspirada en la relació d’amistat
entre l’artista Joan Miró i el poeta
Joan Brossa. L’espectacle
s’emmarcà dins el programa del
XXIII Festival de la Poesia de la
Mediterrània, un encontre de
poetes vinguts d’arreu de l’arc
mediterrani que durant uns dies
comparteixen anhels i poesia amb
els creadors illencs. Des del
Departament de Comunicació i
Màrqueting es va coordinar, en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Palma i el Festival de Poesia,
aquest espectacle que va tenir
cobertura mediàtica abans i
després del show, però no durant
el mateix, perquè així ens ho va
demanar expressament l’artista
Rossy de Palma.
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Després de dos anys de pandèmia,
el XXIII Festival de Poesia de la
Mediterrània recupera al
De totes formes, la Fundació es va
veure compensada per acollir
aquesta presentació pel nombrós
públic que va assistir a veure
l’espectacle, així com per
l’intercanvi de posts a les xarxes
socials que va fer la mateixa Rossy
de Palma i l’article posterior
publicat a la revista anual
MALLORCA CAPRICE del Diario de
Mallorca (desembre 2021-març
2022) on l’artista mallorqui i la
pròpia Fundació eren
protagonistes. Una publicitat
mòbil i indirecta que ens va tornar
a donar la visibilitat i projecció que
cercàvem per acollir aquests
esdeveniment.

moments de l'espectacle "Brossy" dins el Festival de Poesia de la Mediterrània.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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LA FUNDACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
ANÀLISI DE LES DADES ESTADÍSTIQUES DEL WEB

01

paràmetres comparatius
2020

Pàgina Web 2020

www.miromallorca.com
Nombre d’usuaris al

2020 = 67.812
Nombre de visites/sessions = >100.000
Durada mitja de la sessió = 00:01:54
Percentatge de rebot = 60,52 %

Pàgina Web 2021

www.miromallorca.com
Nombre d’usuaris al

2021 = 69.179
Nombre de visites/sessions = >94.898
Durada mitja de la sessió = 01:40
Percentatge de rebot = 61,14 %

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

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.

02

usuaris anuals
2020

69.179

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

03

dades de gènere

HOMES

32%
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04

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

Argentina
52,8%

05

5,16%

4,83%

2,97%

1,86%

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

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

06

6,78%

dispositius més utilitzats
per a rebre i mirar la informació

54,90%

42,67%

2,40%

telèfons
mòbils

ordinadors
de taula

tauletes
tàctils

07

pàgines més visitades

1. Portada www.miromallorca.com
2. Apartat “Visita’ns” en català
3. Apartat “Visita’ns” en espanyol
4. Apartat “Visita’ns” en anglès
5. Apartat "Ofertes d’ocupació" en català
6. Apartat "Premios y becas" espanyol

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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EL MÉS SEGUIT AL NOSTRE COMPTE DE TWITTER

Aquest any 2021 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.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Gener

Febrer

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Març

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Abril

Maig

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Juny
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Juliol

Agost

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Setembre

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Octubre

Novembre

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Desembre

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Instagram

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Instagram

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Facebook

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Facebook
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Facebook
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1T/2021 gener-febrer-març 2021
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CLIPPING DE PREMSA

CLIPPING DE PREMSA 1T/2021 GENER-FEBRER-MARÇ 2021

SON BOTER A
CONCURS

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

El repte de preservar el Patrimoni immoble i
artístic de la Fundació: surten a concurs els estudis
previs i la redacció del projecte integral de
restauració de l’edifici de Son Boter i la
conservació dels grafits de Joan Miró que hi conté.
S’ha publicat a la Plataforma de Contractació de
l’Estat la licitació del concurs de Son Boter.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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CLIPPING DE PREMSA 1T/2021 GENER-FEBRER-MARÇ 2021
Son Boter a concurs

Nom de l’autor/a: M. Elena
Vallés.
Data: 24 i 25 de desembre 2020.
Títol: "Desencallada la
rehabilitación de Son Boter".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 39 - 8 x 4 Mòduls color.
Nombre lectors: 101.000 / dia
Cost publicitat: 3.328 € + IVA.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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CLIPPING DE PREMSA 1T/2021 GENER-FEBRER-MARÇ 2021
Son Boter a concurs

Nom de l’autor/a: Clara Ferrer.
Data: 24 desembre 2020.
Títol: "Sale a concurso el proyecto
para restaurar el edificio Son
Boter de Miró".
Nom del mitjà: Última hora.
Format: escrit i online.
Pàgina: 49 - 16 mòduls color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 896 € + IVA.
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CLIPPING DE PREMSA 1T/2021 GENER-FEBRER-MARÇ 2021
Son Boter a concurs

Nom de l’autor/a: Redacció.
Data: 23 desembre 2020.
Títol: "La fundació Pilar i Joan
Miró restaurarà l'edifici de Son
Boter".
Nom del mitjà: Arabalears.
Format: escrit i online.
Pàgina: 1 pàg. color.
Nombre lectors: 78.000 / dia.
Cost publicitat: 3.030 € + IVA
(pàgina).
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Son Boter a concurs
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CLIPPING DE PREMSA 1T/2021 GENER-FEBRER-MARÇ 2021

ELS PROJECTES
EDUCATIUS
“BERENAM AMB MIRÓ”
I “LA PERSIANA”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

"La Persiana" i "Berenam amb Miró" són uns
projectes digitals que pretenen donar una
alternativa a les visites presencials, generant un
espai obert de diàleg d’acció artística entre el
museu i el centre educatiu.
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Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”

Nom de l’autor/a: Raquel Galán.
Data: 1 febrer 2021.
Títol: "Las actividades educativas
de la Miró
se adaptan a la pandemia".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 28 - 12 mòduls color.
Nombre lectors: 101.000 / dia.
Cost publicitat: 1.280 + IVA .
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am amb Miró” i “La persiana” a la premsa
Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”

Nom de l’autor/a: Discreto
encanto de la vida: el abanico.
Data: 29 gener 2021.
Títol: "Berenam amb Miró".
Nom del mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Pàgina: 29 - 3 mòduls color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 546 + IVA (pàg.
color).

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”

Nom de l’autor/a: Clàudia Darder.
Data: 20_21 febrer 2021.
Títol: "Berenam amb Miró".
Nom del mitjà: Arabalears.
suplement: Aracriatures.
Format: escrit i online.
Pàgina: 3/4 pàg. color.
Nombre lectors: 78.000 / dia.
Cost publicitat: 3.030 € + IVA
(pàgina).
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Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”

Trobareu el reportatge a partir del minut 10 i 42 segons

Nom de l’autor/a: .
Data: 20_21 febrer 2021.
Títol: "Berenam amb Miró i La
Persiana".
Nom del mitjà: Rtve, Informatiu
Balear.
Audiència: .
àmbit de difusió: comunitat
autònoma illes balears
Link: https://www.rtve.es/alacarta
/videos/informatiu-balear
/informatiu-balear-15-02-21
/5793046/?t=10m42s

... De vegades la pandemia obri noves portes. A la Fundació
Pilar i Joan Miró de Palma...

... Difondre l'obra de Joan Miró i enfortir els llaços entre la societat i la
Fundació Miró Mallorca. Amb aquest objectiu, les educadores...
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Mitjà: Informatiu Balear (IB3 tv).
Data: 2 febrer 2021.
Autor: Àngela Alfaro i Xavier
García.
Audiència: aprox. 5,1 % / dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Link: https://ib3.org
/carta?id=05b7c852ee04-4895-9209-1c8643b455e7&
type=TV&t=3173&f=3313
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Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”

Miró conecta con los niños de una manera especial
Por sus colores, su trazo o porque simplemente sabía ver una constelación en una galleta.
Nom de l’autor/a: Lara Siscar i Jaume Oliver.
Data: 28 febrer 2021.
Títol: "Berenam amb Miró".
Nom del mitjà: Rtve, telediario.
audiència: 11,3 % / dia (TVE) .
àmbit de difusió: nacional i canal 24 horas països parla hispana.
link: https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/miro-conecta-ninos-manera-especial
/5806033/
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

... A vegades hem de pensar en ses criatures i no ho feim sempre, però bé, si
no ho feim noltros ja ho farà s'equip d'educació de la Fundació Miró a
Mallorca...
Nom del mitjà: IB3 Ràdio _ programa Al Dia_ Mònica Bestard.
Nom de l’autor/a: Clàudia Darder (Cultura).
Data: 04 febrer 2021.
Audiència: 5,1 % / dia.
Àmbit de difusió: Comunitat Autònoma Illes Balears.
Link: https://ib3.org/carta?id=56fd9926-dac4-43d4-a762-0082f3783dc2&type=TV&t=2500&f=3134
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Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”
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Els projectes educatius “Berenam amb Miró” i “La persiana”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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EL TALLER SERT,
PORTADA DE LA
REVISTA CULTURAL
DE TURESPAÑA
EXPOCULTUR

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Revista bimestral dedicada al meravellós univers
dels viatges i la cultura. visitar un lloc nou o
tornar a un conegut… viatjar és absorbir, captar,
degustar, explorar, indagar, observar, sentir...
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El Taller Sert, portada de la revista cultural de Turespaña ExpoCultur
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El Taller Sert, portada de la revista cultural de Turespaña ExpoCultur

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Nom de l’autor/a: Raul de la
Cerda.
Data: Any XVII; núm. 86 - 2020.
Títol: "Casas museos. Historias de
Vida".
Nom del mitjà: ExpoCultur.
Format: escrit i online.
Pàgina: 1pàg. a color.
Nombre lectors: 111.000 / dia.
Distribució: 50% al sector turístic
i 50% a diversos sectors
empresarials, viatgers i amants de
les cultura.
Tirada: mitjana bimestral de
7.000 exemplars.
Perfil: alts directius i executius de
nombroses empreses, persones
de nivell adquisitiu mig-alt.
Abast: la difusió de la revista, tant
nacional com internacional,
aconsegueix la xifra de 21.000
lectors. És a dir, per cada persona
que rep la revista, com a mínim la
llegeixen altres dues persones
més.
Enllaç: https://expocultur.com
/revista/ediciones2020/expocultur-86/
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LUIS FEITO, ARTISTA
MADRILENY, VA
MORIR A L'EDAT DE
91 ANYS

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

L'any 2002, la Fundació Pilar i Joan Miró i el Casal
Solleric van acollir conjuntament la primera mostra
individual de l’artista a les Illes Balears. L’exposició va
incloure peces de 1952 a 2002. La Fundació va
mostrar bona part del seu treball damunt paper.
Feito va ser un dels màxims exponents de la pintura
no figurativa espanyola i un dels membres fundadors
del grup “El Paso” (1957), corrent que va contribuir a
renovar dràsticament el panorama plàstic espanyol.
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Luis Feito, artista madrileny, va morir a l'edat de 91 anys

Nom de l’autor/a: Agencia Efe.
Data: 8 febrer 2021.
Títol: "fallece el pintor luis feito,
fundador de el paso, por
coronavirus".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: Contraportada, 3/4 pàg.
color.
Nombre lectors: 101.000 / dia.
Cost publicitat: 2.400 +IVA (pàg.
color).

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Luis Feito, artista madrileny, va morir a l'edat de 91 anys

Nom de l’autor/a: Agencias
Data: 20_21 febrer 2021.
Títol: "fallece el pintor
vanguardista Luis Feito víctima de
coronavirus".
Nom del mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Pàgina: 55, 30 mòduls color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 1.680 + IVA.
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LA NOVA
BIBLIOTECA PILAR
JUNCOSA

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

La iniciativa ha sorgit del Departament de
Col·leccions. Amb aquest gest es pretén retre
homenatge a qui va ser una peça clau en la
vida i obra de Joan Miró, i en la construcció de
l’edifici que alberga la biblioteca. Així mateix,
Juncosa fou part activa en la constitució de
la Fundació i Pilar i Joan Miró a Mallorca l’any
1981, quan el matrimoni va assentar-ne les bases
amb la creació dels estatuts i les donacions de
patrimoni artístic i documental.
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La nova biblioteca Pilar Juncosa

Nom de l’autor/a: Redacción.
Data: 13 febrer 2021.
Títol: "La fundació pone nombre a
su biblioteca: Pilar Juncosa".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 45, 1/2 pàg. a color.
Nombre lectors: 101.000 / dia.
Cost publicitat: 2.400 € + IVA.
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La nova biblioteca Pilar Juncosa

Nom de l’autor/a: Nacho
Jiménez.
Data: 13 febrer 2021.
Títol: "La biblioteca de la Fundació
Miró recibe el nombre de Pilar
Juncosa".
Nom del mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Pàgina: 3/4 pàg. a color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 1.282 € + IVA.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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La nova biblioteca Pilar Juncosa

Nom de l’autor/a: Mateu
Ramonell.
Data: 12 febrer 2021.
Nom del mitjà: Rtve, Informatiu
Balear.
audiència: 11,3 % / dia (TVE).
àmbit de difusió: comunitat
autònoma Illes Balears
link: https://www.rtve.es/alacarta
/videos/informatiu-balear
/informatiu-balear-2-12-02-21
/5791408/?t=13m19s

Minut 13 i 20 segons

... Des d'avui la biblioteca municipal de la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca, que fins ara no tenia nom, es dirà Pilar Juncosa...
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

La nova biblioteca Pilar Juncosa al nostre web
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La nova biblioteca Pilar Juncosa
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CHRISTIE’S
SUBHASTARÀ 4
IMPORTANTS OBRES
DE JOAN MIRÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

El mes de març, Christie’s subhastarà 4 importants obres de
Miró, una de les quals va estar exposada a la Fundació. Es
tracta de la peça “Goutte d’eau sur le neige rose”, de 1968. El
diari Última Hora recull la notícia.
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Christie’s subhastarà 4 importants obres de Joan Miró

Nom de l’autor/a: Clara Ferrer.
Data: 17 febrer 2021.
Títol: "Crhisties subastará en
marzo
4 obras de Joan Miró".
Nom del mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Pàgina: 48, 1/2 pàg. color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 1,115 € + IVA.
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A CORUÑA MOSTRA
LES DUES DARRERES
DÈCADES CREATIVES
DE MIRÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

La Fundació Barrié presenta l'exposició MIRÓ. UNA
COL·LECCIÓ, amb 47 obres de Joan Miró
(Barcelona, 1893 – Palma, 1983), un referent
ineludible en la història de la pintura europea i un
dels artistes més influents del segle XX. Exposició
organitzada per Fundació Barrié en col·laboració
amb Fundació MAPFRE. La Fundació hi participa
amb el prèstec de diverses peces.
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A Coruña mostra les dues darreres dècades creatives de Miró

Nom de l’autor/a: Sonia Vizoso
A Coruña.
Data: 22 de febrer 2021.
Títol: "Joan Miró, el abuelo
transgresor".
Nom del mitjà: El País.
Format: escrit i online.
Pàgina: 1 pàg. a color.
Nombre lectors: 951.000 / dia.
Cost publicitat: 54.000 + IVA (pàg.
color).
link: https://elpais.com/cultura
/2021-02-21/joan-miro-el-abuelotransgresor.html
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A Coruña mostra les dues darreres dècades creatives de Miró

Nom de l’autor/a: Ana Carro. A
Coruña.
Data: 23 febrer 2021.
Títol: "En la obra de Picasso y Dalí
encuentras un lugar donde
reposar tu ojo, con miró es
imposible".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 44- 1 pàg. a color.
Nombre lectors: 101.000 / dia.
Cost publicitat: 3. 870 + IVA.
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A Coruña mostra les dues darreres dècades creatives de Miró

Nom de l’autor/a: Elisabeth
Lòpez. Efe. A Coruña Vallés.
Data: 20 febrer 2021.
Títol: "Joan Punyet: la gente huye
de los museos, hay que
reinventarlos".
Nom del mitjà: Última Hora.
Format: escrit i online.
Pàgina: 55 - 3/4 de pàg. a color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 1.469 € + IVA.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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L'OBRA DE JOAN MIRÓ
ACONSEGUEIX PREUS
RÈCORD A LES
SUBHASTES

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

L’obra de Miró continua abastant rècords a
les subhastes i així ho recullen mitjans de
comunicació d'arreu del món.
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L'obra de Joan Miró aconsegueix preus rècord a les subhastes
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L'obra de Joan Miró aconsegueix preus rècord a les subhastes

Data: 12 març 2021.
Títol: "Subastan un "Miró" por
diez millones".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 50 - 4 mòduls.color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Cost publicitat: 344 € + IVA.
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L'obra de Joan Miró aconsegueix preus rècord a les subhastes

Autor /autora: Matías Vallés
Data: 21 març 2021.
Títol: "a toute èpreuve, poemario
de Paul Elouard ilustrado por Miró,
se vende en Chirstie's por 170 mil
euros, triplicando su estimación".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: contraportada color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
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L'obra de Joan Miró aconsegueix preus rècord a les subhastes

Autor /autora: Redacció.
Data: 24 març 2021.
Títol: "una obra de Miró
propiedad de andré breton se
subasta por más de seis millones".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 48, 3/4 pàg. color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Preu publicitat: 1.720 € + IVA
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L'obra de Joan Miró aconsegueix preus rècord a les subhastes

Autor /autora: C. Dòmenec,
Barcelona.
Data: 24 març 2021.
Títol: "CHRISTIES'S VENDE".
Nom del mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Pàgina: 48, 3/4 pàg. color.
Nombre lectors: 138.000 / dia.
Preu publicitat:

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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ALTRES NOTÍCIES
RELACIONADES AMB
LA FUNDACIÓ O
JOAN MIRÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Per a finalitzar aquest nou clipping hem inclòs tres
notícies d'interès: la intèrpret, Carlota Cáceres, va
interpretar dues peces de percussió a la Fundació
gràcies a l’implicació del programa d’IB3 ràdio
“Entusiastes” i Fira B!; la Fundació Miró de Barcelona,
va inaugurar l'exposició “Miró-ADLAN. Un arxiu de la
modernitat” i la Fundació Miró Mallorca va presentar
un projecte, valorat en 500.000 euros, al Pla Litoral de
Ponent per a la rehabilitació de Son Boter.
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La percusionista Carlota Cáceres en concert a la Fundació

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Carlota Cáceres en concert de la mà d’Entusiastes, IB3 ràdio
Cáceres, va interpretar dues peces de percussió a la Fundació gràcies a l’implicació del programa d’IB3
ràdio “Entusiastes” i Fira B!. Les peces també van ser emeses per IB3 TV.
Carlota Cáceres (Badajoz, 1988) és una percussionista molt versàtil especialista en música contemporània.
Ens interpreta dos temes a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma: ‘Reflet’ de Carlos Roque Alsina i
‘Vakuum Lieder’ de Carloa Bauckholt. “Entusiastes” és un programa cultural d’IB3, la radiotelevisió pública
de les Illes Balears. el vídeo pertany a la temporada especial dedicada a la “Fira B!” de l’Institut
d’Estudis Baleàrics.
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Exposició: “Joan Miró, un fa de la modernitat en la República”

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

La Fundació Miró de Barcelona, inaugura la seva nova exposició “Miró-ADLAN. Un arxiu de la
modernitat”. Una exposició magnífica sobre la influència d’un grup format per un centenar de
persones (ADLAN – Amics de l’Art Nou) i que varen veure en Miró a un referent en els seus desitjos
d’apertura i modernitat.
Enllaç a la notícia que va recollir El país
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La rehabilitació de Son Boter al projecte del Pla Litoral de Ponent

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

El projecte del Pla Litoral de Ponent inclou una identificació física de les zones de Palma vulnerables
i prioritàries per a actuar i també indica uns objectius marc europeus als que la ciutat de Palma hauria
d’arribar en un futur.
La Fundació Miró Mallorca va presentar un projecte, valorat en 500.000 euros, per a la
rehabilitació de Son Boter.
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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La rehabilitació de Son Boter al projecte del Pla Litoral de Ponent
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“L’aportació reflexiva de Pere A. Serra”

Titular: "L'aportació reflexiva de
Pere A. Serra".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i digital.
Data: 18/04/2021.
Autora / autor: Llorenç Capellà.
Sinopsi: la mort de Margalida
Magraner, la poetessa que va
col·laborar en “El Vol de l’Alosa”, el
llibre que els poetes mallorquins
dedicaren a Joan Miró l’any 1973 i
que es pot contemplar a la
Biblioteca Pilar Juncosa.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mobile i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals i una mitjana de
minuts per vista de 2.20 minuts.
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Esteban Mercer visita a Joan Punyet Miró a casa seva

Titular: "En casa de Joan Punyet".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i digital.
Data: 11/04/2021.
Autora / autor: Esteban Mercer.
Sinopsi: article d’Esteban Mercer
damunt la seva visita a casa de
Joan Punyet qui li va mostrar part
de la seva obra creativa.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 2.148 € + IVA
(1/2 pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mobile i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals i una mitjana de
minuts per vista de 2.20 minuts.
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La Fundació Miró convoca los premios y becas Pilar Juncosa & Sotheby's 2021

Titular: "La Fundació Miró
convoca los premios y becas Pilar
Juncosa & Sotheby's 2021".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i digital.
Data: 20/04/2021.
Autora / autor: R.C.
Sinopsi: en aquesta convocatòria,
la Fundació vol potenciar els
projectes artístics vinculats als
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró
situats a la possessió de Son Boter,
del segle XVIII, adequada per
l’artista per a aprofitar l’ús
d’aquests espais com a tallers
artístics que, actualment,
constitueixen un dels trets
distintius de la institució.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 2.148 € + IVA
(1/2 pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mobile i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals i una mitjana de
minuts per vista de 2.20 minuts.
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Titular: "La Miró convoca los
premios y becas Pilar Juncosa &
Sotheby's 2021".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i digital.
Data: 13/04/2021.
Sinopsi: en aquesta convocatòria,
la Fundació vol potenciar els
projectes artístics vinculats als
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró
situats a la possessió de Son
Boter, del segle XVIII, adequada
per l’artista per a aprofitar l’ús
d’aquests espais com a tallers
artístics que, actualment,
constitueixen un dels trets
distintius de la institució.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es
/cultura/2021/04/19/fundaciomiro-mallorca-convoca-premios48478538.html
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La Fundació Miró convoca los premios y becas Pilar Juncosa & Sotheby's 2021

Titular: "La Fundació Miró
convoca els premis i beques Pilar
Juncosa i Sotheby's".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: IB3 TV. IB3 Notícies són els
informatius líders i de referència a
les Illes.
Autor / autora: Miquel Garcia.
Format: audiovisual.
Data: 22/04/2021.
Sinopsi: en aquesta convocatòria,
la Fundació vol potenciar els
projectes artístics vinculats als
Tallers d’Obra Gràfica de Joan
Miró situats a la possessió de Son
Boter, del segle XVIII, adequada
per l’artista per a aprofitar l’ús
d’aquests espais com a tallers
artístics que, actualment,
constitueixen un dels trets
distintius de la institució.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Audiència: 5,1 % / dia.
Enllaç: https://ib3.org/la-fundaciomiro-convoca-els-premisi-beques-pilar-juncosa-i-sothebys
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La Fundació Miró convoca los premios y becas Pilar Juncosa & Sotheby's 2021

Titular: "Premios / Dotación".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: ARTEINFORMADO.
Format: digital.
És un mitjà online d'informació i
coneixement dirigit a professionals
i aficionats de l'art: artistes,
comissaris, galeristes,
responsables de museus, gestors
culturals... i col·leccionistes.
Sinopsi: en aquesta convocatòria,
la Fundació vol potenciar els
projectes artístics vinculats als
Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró
situats a la possessió de Son Boter,
del segle XVIII, adequada per
l’artista per a aprofitar l’ús
d’aquests espais com a tallers
artístics que, actualment,
constitueixen un dels trets
distintius de la institució.
Àmbit de difusió: Espanya,
Portugal i paÏssos de
Llatinoamèrica.
Publicitat: Big Bàner de capçalera
de 728 x 90 px; presentació en
rotació amb uns altres: 1.200 Euros
/mes.
Enllaç:
https://www.arteinformado.com
/agenda/f/premios-y-becas-pilarjuncosa-y-sothebys-2021-198504
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La Fundació Miró convoca los premios y becas Pilar Juncosa & Sotheby's 2021

Titular: "La Fundació Miró
convoca els Premis i beques Pilar
Juncosa i Sotheby’s".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: IB3 TV.
IB3 Notícies són els informatius lí
ders i de referència a les Illes.
Autor / autora: Miquel Garcia.
Format: audiovisual.
Data: 23/04/2021.
Sinopsi: durant tres setmanes,
Juan Escudero treballa al taller de
gravat de la Fundació Pilar i Joan
Miró, on ha trobat totes les eines
per dur a terme el seu projecte. Ell
va rebre el Premi d’Edició Pilar
Juncosa i Sotheby’s 2020, dotat
amb 20 mil euros.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Audiència: 5,1 % / dia.
Enllaç: https://ib3.org/la-fundaciomiro-convoca-els-premis-i-bequespilar-juncosa-i-sothebys
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L’artista valenciana, Anna Berenguer presenta el seu projecte educatiu “Esqueixant Miró”

Titular: "Anna Berenguer
'resquebraja' a Joan Miró en su
nuevo proyecto educativo".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i digital.
Data: 18/04/2021.
Autora / autor: Adrián
Malagamba.
Sinopsi: la proposta artística
educativa guardonada amb la
Beca Pilar Juncosa per a un
projecte d'educació artística
s'aproxima a alguns dels
conceptes que giren al voltant de
l'obra de Miró a través del principi
"Esqueixar", partint dels cos com a
instrument de treball.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 3.364 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mobile i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals i una mitjana de
minuts per vista de 2.20 minuts.
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L’artista valenciana, Anna Berenguer presenta el seu projecte educatiu “Esqueixant Miró”

Titular: "Anna Berenguer
'desgarra' a Joan Miró".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i digital.
Data: 13/04/2021.
Sinopsi: la proposta artística
educativa guardonada amb la Beca
Pilar Juncosa per a un projecte
d'educació artística s'aproxima a
alguns dels conceptes que giren al
voltant de l'obra de Miró a través
del principi "Esqueixar", partint
dels cos com a instrument de
treball.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
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L’artista valenciana, Anna Berenguer presenta el seu projecte educatiu “Esqueixant Miró”

Titular: "L'actriu Anna Berenguer
ha guiat un projecte educatiu a la
Fundació Miró amb un grup de
joves de l'IMAS".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: IB3 TV.
IB3 Notícies són els informatius lí
ders i de referència a les Illes.
Autor / autora: Àngela Alfaro.
Format: audiovisual.
Data: 13/04/2021.
Sinopsi: la proposta artística
educativa guardonada amb la
Beca Pilar Juncosa per a un
projecte d'educació artística
s'aproxima a alguns dels
conceptes que giren al voltant de
l'obra de Miró a través del principi
"Esqueixar", partint dels cos com a
instrument de treball.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Audiència: 5,1 % / dia.
Enllaç: https://ib3.org/esqueixantmiro-per-mitja-del-cos
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L’arquitecte de l’Edifici Moneo de la Fundació, Rafael Moneo, Lleó d’Or a la seva
trajectòria a la Biennal d’Arquitectura

Titular: "Rafael Moneo, León de
Oro a su carrera en la Bienal de
Arquitectura".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i digital.
Data: 29/04/2021.
Sinopsi: als seus 83 anys,
l'arquitecte Rafael Moneo suma un
guardó més a la seva trajectòria:
rebrà el 'Lleó d'Or' de la 'XVII
Exposició Internacional
d'Arquitectura de la Biennal de
Venècia' que obre al públic el 22 de
maig.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
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L’arquitecte de l’Edifici Moneo de la Fundació, Rafael Moneo, Lleó d’Or a la seva
trajectòria a la Biennal d’Arquitectura

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Titular: "Rafael Moneo, León de
Oro a su carrera en la Bienal de
Arquitectura".
Mitjà: El País.
Format: escrit i digital.
Data: 28/04/2021.
Sinopsi: als seus 83 anys,
l'arquitecte Rafael Moneo suma un
guardó més a la seva trajectòria:
rebrà el 'Lleó d'Or' de la 'XVII
Exposició Internacional
d'Arquitectura de la Biennal de
Venècia' que obre al públic el 22 de
maig. Entre els seus treballs més
destacats s'inclou la Fundació Pilar
i Joan Miró.
Àmbit de difusió: El País pertany a
PRISA, grup empresarial líder en la
creació i distribució de continguts
educatius, d'informació i
entreteniment en els mercats de
parles espanyola i portuguesa.
Nombre de lectors: present a 24
països, PRISA arriba a milions de
persones a través de les seves
marques globals, entre d’altres, El
País.
Cost de publicitat: 6.800 € (mitja
pàgina color).
Enllaç: https://elpais.com/cultura
/2021-04-28/rafael-moneo-recibirael-leon-de-oro-a-la-carrera-de-labienal-de-arquitectura-devenecia.html

205

CLIPPING DE PREMSA 2T/2021 ABRIL-MAIG-JUNY 2021
Palma Dansa en el 30 aniversari de Maria Antònia Oliver

Titular: "PalmaDansa. en el 30
aniversario de Maria Antònia
Oliver".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i digital.
Data: 30/04/2021.
Sinopsi: la Fundació col·labora en
la projecció d'aquest Festival que
creix any rere any amb la
presentación de curtmetratges
internacionals, obres de coneguts
directors, coreògrafs, ballarins, i
també de nous talents.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
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Palma destinació sostenible, segura i intel.ligent

Titular: "Zentrum der Kunst".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Travel Publishing.
Format: escrit i digital.
Data: 05/2021.
Sinopsi: revista amb reportatges
molt interessants sobre els llocs
més especials de Mallorca amb
excel·lents fotos i informació
detallada de les localitats (direcció,
contacte, horaris d'obertura, taules
resumen). No conté cap publicitat.
Només s'edita en alemany.
252 pàgines, 21 x 27 cm .
96 pàgines sobre les regions de
l'illa; 16 pàgines de reportatges
emocionants; 42 pàgines sobre
Palma; 146 restaurants provats i
les esfemèrides més destacades de
l'any.
Àmbit de difusió: països de parla
alemanya.
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Palma destinació sostenible, segura i intel.ligent

Titular: "Zentrum der Kunst".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Mitjà: Travel Publishing.
Format: escrit i digital.
Data: 05/2021.
Sinopsi: revista amb reportatges
molt interessants sobre els llocs
més especials de Mallorca amb
excel·lents fotos i informació
detallada de les localitats (direcció,
contacte, horaris d'obertura, taules
resumen). No conté cap publicitat.
Només s'edita en alemany.
252 pàgines, 21 x 27 cm .
96 pàgines sobre les regions de
l'illa; 16 pàgines de reportatges
emocionants; 42 pàgines sobre
Palma; 146 restaurants provats i
les esfemèrides més destacades de
l'any.
Àmbit de difusió: països de parla
alemanya.
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Palma destinació sostenible, segura i intel.ligent

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Títol: "Palma destino sostenible,
seguro e inteligente"
Mitjà: revista ExpoCultur.
Format: escrita i digital.
Data: any XVIII; núm. 87 - 2021.
Sinopsi: Revista bimestral
dedicada al meravellós univers
dels viatges i la cultura. visitar un
lloc
nou o tornar a un conegut… viatjar
és absorbir, captar, degustar,
explorar, indagar, observar,
sentir...
Pàgina: article a color de 4
pàgines sobre Palma, a dues surt
la Fundació Miró Mallorca.
Distribució: 50% al sector turístic i
50% a diversos sectors
empresarials, viatgers i amants de
les cultura.
Tirada: mitjana bimestral de 7.000
exemplars.
Perfil: alts directius i executius de
nombroses empreses, persones
de nivell adquisitiu mig-alt.
Abast: la difusió de la revista, tant
nacional com internacional,
aconsegueix la xifra de 21.000
lectors. És a dir, per cada persona
que rep la revista, com a mínim la
llegeixen altres dues persones
més.
Enllaç: https://expocultur.com
/revista/ediciones2021/expocultur-87/
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Palma de Mallorca respira l’essència i respira Miró

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Títol: "Palma de Mallorca. Respirar la esencia"
Mitjà: suplement El País semanal.
Format: escrit i digital.
Data:
Sinopsi: revista setmanal dedicada als reportatges,
entrevistes personals, columnes de psicologia i
benestar social, tendències i conservar el planeta.
Pàgina: article a color de 2 pàgines sobre Palma, a una
surt la Fundació Miró Mallorca.
Tirada: 359.809 ejemplares / dia .
Lectors: 145.000 subscriptors que es reparteixen per
tot el món. Fundat en 1976, és un referent en
informació, independència i innovació . Gràcies a un
continu procés de transformació, el diari es pot
consultar avui en múltiples formats a través de
nombroses narratives.
Abast: EL PAÍS està al capdavant de la premsa
generalista. A data d'avui el diari incrementa un 3,1%
els seus lectors i és l'únic que supera el milió de lectors.
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De turismo a Balears. 10 imprescindibles com la Fundació Miró Mallorca

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Títol: "De Turismo en Baleares. 10
imprescindibles".
Mitjà: suplement especial l Prensa
Ibérica. Elaborat conjuntament pel
Diario de Mallorca i Diario de Ibiza.
Format: escrit i digital.
Data: juny 2021.
Sinopsi: reportatge que pretén
descobrir llocs màgics que
amaguen històries i secrets
d'aquestes illes eternes.
Pàgina: especial a color de 72
pàgines sobre les Illes Balears, a la
pàgina 6 surt destacada la
Fundació Miró Mallorca.
Tirada: 231.000 exemplars / dia.
Lectors: Prensa Ibérica supera els
2,4 milions de lectors diaris. En
total, els diaris i revistes de Prensa
Ibérica sumen més de 3,3 milions
de lectors, segons l'Estudi General
de Mitjans.
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MIRÓ VS MADOZ
ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Dissabte, 29 de maig, Chema Madoz va ser a la
Fundació per signar i presentar la sèrie de fotografies
que ha fet en territori mironià. El reconegut fotògraf
espanyol ha aportat la part artística i creativa de l’obra.
Els exemplars de la Fundació formaran part de la
col·lecció i una altre part estarà disponible a la botiga.
Totes les obres estan numerades i firmades pel seu
autor.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Miró vs Madoz als mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Títol: "Chema Madoz: Comparto con Miró el candor de su mirada, la delicadeza que
tenía al acercarse al objeto".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Autor / autora: Gabi Rodas.
Format: escrit i digital.
Data: diumenge, 30 de maig.
Pàgina: portada i 1 pàgina i mitja a color.
Àmbit de difusió: Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA (15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris únics diaris al seu canal digital.
Tirada: 231.000 exemplars / dia.
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Miró vs Madoz als mitjans de comunicació

Títol: "El fotógrafo Chema Madoz
visita la Fundació Miró con su
propuesta mironiana".
Mitjà: Última Hora.
Autor / autora: Nacho Jiménez.
Format: escrit i digital.
Data: diumenge, 30 de maig.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 138.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.399 € + IVA
(1/2 pàgina color).

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Miró vs Madoz als mitjans de comunicació

Títol: "Die Schönheit alltäglicher
Gegenstände".
Mitjà: Mallorca Magazin.
Format: escrit i digital.
Data: 23/06/2021.
Àmbit de difusió: residents
alemanys a les illes i Alemanya.
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: 1.773 € + IVA ( 1/2
pàgina color).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Títol: "Chema Madoz presenta
tres fotografies fetes a la Fundació
Joan Miró. Una obra simple,
minimalista, però amb molt de
significat".
Mitjà: IB3 TV. IB3 Notícies són els
informatius líders i de referència a
les Illes.
Autor / autora: Miquel Garcia.
Format: audiovisual.
Data: 29/05/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Audiència: 5,1 % / dia.
Enllaç: https://ib3.org/chemamadoz-presenta-tres-fotografiesfetes-a-la-fundacio-joan-miro
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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REUNIÓ DEL
PATRONAT DE
LA FUNDACIÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

El 18 de juny va tenir lloc la reunió del Patronat
de la Fundació on s’aprovà la incorporació dels
següents tres nous candidats a patrons nats de
la Fundació: Mercedes Vilardell March, Josep
Massot Ramis de Ayreflor i Jaume Ripoll.

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Reunió del Patronat de la Fundació

Títol: "Tres nuevos candidatos se
incorporan en el Patronato de la
Fundació Miró".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i digital.
Data: 19/06/2021.
Autor / autora: A.M.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 138.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.399 € + IVA
(1/2 pàgina color).

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Títol: "Mercedes Vilardell, Josep
Massot i Jaume Ripoll nuevos
patronos de la Fundació Miró".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Autor / autora: redacció.
Format: escrit i digital.
Data: 19/06/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
Tirada: 231.000 exemplars / dia.

CLIPPING DE PREMSA 2T/2021 ABRIL-MAIG-JUNY 2021

SANT JOAN 2021
ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Les activitats que es varen organitzar amb motiu
de Sant Joan 2021 inclogueren, el dia 23, un
concert de Jordi Maranges que va comptar amb
un convidat especial, Roger Pistola. El dia 24, el
programa d'activitats educatives va acollir la
presentació, visita i conferència damunt el
projecte "Esqueixant Miró" (Beca Pilar Juncosa a
un projecte d’educació artística 2020), el taller
"Deriva Miró" i el ja tradicional concurs de
fotografia "#santjoan2021".

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

218

CLIPPING DE PREMSA 2T/2021 ABRIL-MAIG-JUNY 2021
sant joan 2021 als mitjans de comunicació

Títol: "En la Miró con Pistola y
Jordi Maranges".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Autor / autora: redacció.
Format: escrit i digital.
Data: 19/06/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
Tirada: 231.000 exemplars / dia.
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Títol: "Música por Sant Joan".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i digital.
Data: 24/06/2021.
Autor / autora: redacció.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 138.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.399 € + IVA
(1/2 pàgina color).

CLIPPING DE PREMSA 2T/2021 ABRIL-MAIG-JUNY 2021
sant joan 2021 als mitjans de comunicació

Títol: "Los niños en la Miró por
Sant Joan".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Autor / autora: G. Bosch.
Format: escrit i digital.
Data: 25/06/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
Tirada: 231.000 exemplars / dia.
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Del minut 40 al 55.

Mitjà: IB3 Ràdio. Programa
Entusiastes.
Autor / autora: Miquel Garcia.
Sinopsi: Sant Joan i totes les
activitats que l’envolten surten
recollides en aquest magnífic
reportatge del programa
“Entusiastes” d’IB3 ràdio. del minut
40 al 55.
Format: audiovisual.
Data: 23/06/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Audiència: 5,1 % / dia.
Enllaç: https://ib3.org
/entusiastes?pl=2&
cont=341bb9d2f036-4ab4-90e3-70f00d72980b

CLIPPING DE PREMSA 2T/2021 ABRIL-MAIG-JUNY 2021
sant joan 2021 als mitjans de comunicació

Títol: "Miró nos ha conectado con
lo primitivo, básico y ritual".
Mitjà: Diario de Mallorca.
Autor / autora: Raquel Galán.
Format: escrit i digital.
Data: 19/06/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 101.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.290 € + IVA
(15 mòduls color).
Versió digital: 131 mil usuaris
únics diaris al seu canal digital.
Tirada: 231.000 exemplars / dia.
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Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

221

CLIPPING DE PREMSA 2T/2021 ABRIL-MAIG-JUNY 2021
títol!

Títol: "Inma Herrera y Shirin Salehi
instalan su base existencial en la
Fundació Miró".
Mitjà: Ultima Hora.
Autor / autora: Adrián
Malagamba.
Format: escrit i digital.
Data: 19/06/2021.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Nombre de lectors: 138.000 / dia.
Cost de publicitat: 1.399 € + IVA
(1/2 pàgina color).
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títol!

Mitjà: Mallorca Magazin.
Format: escrit i digital.
Data: 23/06/2021.
Àmbit de difusió: residents
alemanys a les illes i Alemanya.
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: 1.773 € + IVA ( 1/2
pàgina color).
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Exposició "Un punto fijo para orientarse" d'Inma Herrera i Shirin Salehi

3T/2021 juliol-agost-setembre 2021
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Xina acull una mostra de Joan Miró
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Titular: “Miró desembarca en
China”.
Mitjà: La Vanguardia.
Format: escrit i online.
Data: 02/07/2021.
Sinopsi: després de llargs anys
d'absència, l'obra de Joan Miró
arriba a la Xina amb tota la
grandor. Va ser durant la
inauguració del nou Museu d'Art
Pudong, situat en el cor de la
ciutat de Shanghái.
Autora: Ismael Arana.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la
resta d'Espanya.
Lectors: la Vanguardia és líder
absolut de la premsa digital
d'Espanya amb 22,7 milions de
lectors únics mensuals.
Cost publicitat: 54.000 € + IVA
(una pàgina color).
Enllaç:
https://www.lavanguardia.com
/cultura/20210711/7592159/mirodesembarca-china.amp.html
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Joan Miró visita al president de la Generalitat, Lluís Companys, a la presó Modelo
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Titular: “¿A qué presidente de la
Generalitat visitó en la cárcel el
pintor Joan Miró?”.
Mitjà: La Vanguardia.
Format: escrit i online.
Data: 17/07/2021.
Sinopsi: l'última part d'un viatge
per Andalusia fa un gir inesperat
quan Joan Miró i els seus amics
tornen per Madrid i decideixen
visitar a la presó Modelo de la
capital d'Espanya als presos
polítics del Govern de la
Generalitat.
Autor: Guillem Porcel.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la
resta d'Espanya.
Lectors: la Vanguardia és líder
absolut de la premsa digital
d'Espanya amb 22,7 milions de
lectors únics mensuals.
Cost publicitat: 30.900 € + IVA
(una pàgina color).
Enllaç:
https://www.lavanguardia.com
/cultura/20210717/7606358/joanmiro-reto-torres-clave-sertcompanysiro.html
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La població d'Alaior inaugura un espai d'art contemporani

Titular: “Alaior estrena un espacio
de arte contemporáneo”.
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Mitjà: El económico.
Format: escrit i online.
Data: del 23 al 29/07/2021.
Sinopsi: el suplement d'Última
Hora ens informa de que el binomi
art contemporani i Alaior ha
començat a caminar després de
l'obertura d'un nou espai expositiu
situat en el centre històric.
Reuneix més de 146 obres
d'autors tan reconeguts com Joan
Miró, Miquel Barceló, jaume
Plensa, Alexander Calder o Antoni
Tàpies.
Autor: David Baret.
Àmbit de difusió: és un setmanari
sobre turisme, negocis i empresa
centrat exclusivament en Balears i
llançat pel Grup Serra el 21 de
setembre de 2013. Els seus
continguts es centren en el sector
empresarial i econòmic de
Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, com un mitjà d'oferir
les respostes que demanda la
societat balear en el marc d'una
conjuntura difícil per a tots els
sectors econòmics..
Enllaç: https://www.ultimahora.es
/noticias/economico/2021/07
/26/1287279/alaior-estrenaespacio-arte-contemporaneo.html
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El cineasta Toni Bestard i el seu film "Pullman" a la Fundació

Titular: "Toni Bestard presenta su
filme Pullman en Cala Major."
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 02/07/2021.
Sinopsi: proposta cultural
promoguda per la Comissió de
Participació de la Taula d’Entitats i
Serveis de Cala Major-Sant Agustí,
la qual, arran de l’estrena de la
pel·lícula Pullman, va acordar amb
el seu director, Toni Bestard,
presentar la pel·lícula als edificis
on es va desenvolupar la història.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Article damunt el retir de luxe Es Racó d'Artà

Titular: "Un rincón para el arte”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 04/07/2021.
Autora: Raquel Galán.
Sinopsi: l'art local té en aquest
retir un racó perquè l'amo Antoni
Esteva n'és un gran aficionat. Fa
anys va obrir la reconeguda galeria
Sa Pleta Freda amb Miquel
Servera, el primer director de la
Fundació Miró i qui va impulsar
l'edifici ideat pel premi Pritzker
Rafael Moneo.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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"El sol de Miró que apagà Lucía y el sexo". ARA diumenge 1
Titular: "El sol de Miró que apagà
Lucía y el sexo".
Mitjà: ARA Diumenge.
Format: escrit i online.
Data: 03/07/2020.
Autor: Antoni Janer Torrens.
Sinopsi: el 2021 la pel·lícula "Lucía
y el sexo" va enterrar l'icònic
logotip que el 1983 Joan Miró va
dissenyar per promocionar
Espanya com a destinació
turística.
Lectors: 71.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i
Països Catalans.
Cost de publicitat: 3.030 + IVA
(1 pàg. color).
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"El sol de Miró que apagà Lucía y el sexo". ARA diumenge i 2
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Càmera, paper, fotollibre. El fotollibre com a eina de creació i difusió del
treball fotogràfic
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Titular: "Toni Amengual impartirá
un taller sobre el fotolibro en la
Fundació Miró".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 06/07/2021.
Autor: Carlos García.
Sinopsi: en aquest taller el
fotògraf 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.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
visites mensuals.
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La Fundació presenta la sèrie "Mironins"
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Titular: "Mironins, el arte de Joan
Miró visto con ojos de niño".
Mitjà: El País.
Format: escrit i online.
Data: 14/08/2021.
Autor: José González Vargas.
Sinopsi: es tracta d'una sèrie
animada que es centra més en les
possibles lectures que les ments
joves puguin fer de les pintures de
Miró que a donar una explicació
més acadèmica i enfocada de
l'artista.
Lectors: 751.000/dia.
Àmbit de difusió: nacional amb
edicions regionals.
Cost de publicitat: 3.030 + IVA
(1 pàg. color).
Enllaç: https://elpais.com
/television/2021-08-14/mironinsel-arte-de-joan-miro-visto-conojos-de-nino.html

Titular: "Mironins, la serie de
animación inspirada en la obra
de Miró".
Mitjà: La Palmesana. Magazine
social i cultural.
Sinopsi: sèrie animada que es
centra en les possibles lectures
que les ments joves puguin fer
de les pintures de Miró.
Àmbit de difusió: local.
Enllaç:
https://www.palmesana.com/
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La Fundació presenta la sèrie "Mironins" i tallers de stop motion
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Titular: "La serie de animación
Mironins acerca Miró a los más
pequeños".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 27/07/2021.
Autor: Adela Rodríguez.
Sinopsi: presentació de la sèrie
animada que es centra en les
possibles lectures que les ments
joves puguin fer de les pintures de
Miró. La Fundació també va acollir
dos tallers en els quals els
participants varen conèixer de
primera mà la sèrie, que s’endinsa
dins l’univers de Joan Miró a partir
de tres personatges infantils que
representen tres gotes de pintura
que han escapat d’un dels seus
quadres.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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La Fundació presenta la sèrie "Mironins" i tallers de stop motion
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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://ib3.org
/carta?id=3967e229dd41-4599-81c2-bb16556f0133&
type=TV&t=2398&f=2536
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La Fundació presenta la sèrie "Mironins" i tallers de stop motion
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Titular: "Miró se acerca a los más
pequeños".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 28/07/2021.
Sinopsi: la Fundació va acollir dos
tallers en els quals els participants
varen conèixer de primera mà la
sèrie, que s’endinsa dins l’univers
de Joan Miró a partir de tres
personatges infantils que
representen tres gotes de pintura
que han escapat d’un dels seus
quadres.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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La Fundació presenta la sèrie "Mironins" i tallers de stop motion
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Titular: "Miró se acerca a los más
pequeños".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 28/07/2021.
Sinopsi: la Fundació va acollir dos
tallers en els quals els participants
varen conèixer de primera mà la
sèrie, que s’endinsa dins l’univers
de Joan Miró a partir de tres
personatges infantils que
representen tres gotes de pintura
que han escapat d’un dels seus
quadres.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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Tesi de Lourdes Melis sobre la relació turisme i cultura
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Titular: "Los museos mallorquines
que no se anuncian en el
aeropuerto”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 04/07/2021.
Autora: Sebastià Sansó.
Sinopsi: la necessitat de saber per
què menys d'un 5% dels visitants
manifesten un interès cultural per
l'illa, o com poden influir els
museus que tenim per a
augmentar aquest percentatge, ha
portat a la investigadora Lourdes
Melis (Porto Crist, 1985) a
completar una tesi doctoral sobre
la seva realitat i el seu potencial.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es
/part-forana/2021/08/08/museosmallorquines-anuncianaeropuerto-palma-56038906.html

238

CLIPPING DE PREMSA 3T/2021 JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2021
Tesi de Lourdes Melis sobre la relació turisme i cultura

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

239

CLIPPING DE PREMSA 3T/2021 JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2021
El tapís de Joan Miró destruít ell 11S

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Titular: "Mallorquines en los
atentados del 11S en Nueva York:
una ciudad entre el dolor y la
resiliencia”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 10/09/2021.
Autora: Miquel Crespí.
Sinopsi: la torre número u tenia
en el seu interior un tapís de grans
dimensions -en concret, de 20x5
metres- del pintor català Joan
Miró, qui va mantenir una relació
especial amb Mallorca. «El seu
valor de mercat era d'uns deu
milions de dòlars», destaca
l'historiador de l'art, patró de la
Fundació Joan Miró de Mallorca i
net de l'artista, Joan Punyet, que
va estudiar a Nova York i va
treballar en el famós Museu d'Art
Modern de l'urbs en els 90.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es
/mallorca/2021/09
/10/mallorquines-atentados-11snueva-york-57132208.html
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La Fundació Joan Miró rep 59 obres del pintor català provinents del dipòsit familiar
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Titular: "La familia de Miró cede
59 obras a la fundación de
Barcelona”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 10/09/2021.
Autora: Agència EFE.
Sinopsi: la Fundació Joan Miró de
Barcelona rep 54 obres del pintor
català provinents del dipòsit
familiar, així com cinc quadres
d'Alexander Calder. Es tracten de
treballs elaborats entre els anys
1910 i 1975, segons va anunciar la
presidenta del Patronat, Sara Puig.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es
/cultura/2021/09/10/familia-mirocede-59-obras-57133528.html
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La Fundació Joan Miró rep 59 obres del pintor català provinents del dipòsit familiar
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Titular: "La Fundación Miró recibe
un nuevo depósito de 59 obras de
Miró y Calder".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 10/09/2021.
Autor: Agència EFE.
Sinopsi: la Fundació Joan Miró de
Barcelona rep 54 obres del pintor
català provinents del dipòsit
familiar, així com cinc quadres
d'Alexander Calder. Es tracten de
treballs elaborats entre els anys
1910 i 1975, segons va anunciar la
presidenta del Patronat, Sara Puig.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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Titular: "Nit de l'Art 2021: La fiesta
del arte contemporáneo exhibe
músculo y sonrisas”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 19/09/2021.
Autora: Sebastià Sansó.
Sinopsi: la Nit de l’Art va fer un
gran pas cap a la normalitat,
recuperant estampes d'antigues
edicions, amb nombrós públic
entrant i sortint de galeries i
museus, amb els turistes de nou
davant quadres i escultures, i amb
els galeristes esbossant un
somriure.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es
/cultura/2021/09/19/nit-lart-2021fiesta-arte-57440241.html
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Titular: "El arte inunda Palma en
una noche de éxito".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 19/09/2021.
Autor: Adrián Malagamba.
Sinopsi: la Nit de l'Art es va
convertir, un any més, en un
esdeveniment social que va reunir
les característiques pròpies d'una
festa popular però amb altres
pretensions més pròximes a
l'emoció.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 5.692 € + IVA
(1/2 pàg. color diumenge).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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La feina d'Enric Juncosa, el nostre restaurador, atreu l’atenció de la periodista de
cultura Elena Vallés

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Titular: "El primer Miró pasa por
el taller”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 28/09/2021.
Autora: Elena Vallés.
Sinopsi: el restaurador de la
Fundació Miró Mallorca, Enric
Juncosa, posa a punt el primer oli
que el geni va pintar quan a penes
tenia 15 anys, un paisatge fauvista
que ha recobrat la paleta de
colors.
Lectors: 62.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
Enllaç:
https://www.diariodemallorca.es
/cultura/2021/09/28/primer-miropasa-taller-57760936.html
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CLIPPING DE PREMSA 3T/2021 OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2021
Exposició de Rosell Meseguer "La dissuació. La marea i el límit"

Titular: "Rosell Meseguer
reflexiona sobre la defensa en la
Miró."
Mitjà: Diario de Mallorca.
Autora: M.E. Vallés
Format: online i escrit.
Data: 15/10/2021.
Sinopsi: l'artista valenciana Rosell
Meseguer que al 2019 va guanyar
el Premi d'Edició Pilar Juncosa i
Sotheby's, presenta ara la seva
exposició a la Fundació.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Titular: “Rosell Meseguer proyecta
una "bella" metáfora de la defensa
miliar en la Miró”.
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 15/10/2021.
Autor: Carlos García.
Sinopsi: l'artista valenciana Rosell
Meseguer que al 2019 va guanyar
el Premi d'Edició Pilar Juncosa i
Sotheby's, presenta ara la seva
exposició a la Fundació.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
visites mensuals.
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Titular: "La mirada artística de
Rosell Meseguer i l'arquitectura
militar".
Autor: Miquel Garcia.
Mitjà: IB3 televisió / youtube.
Format: audiovisual i online.
Data: 14/10/2021.
Sinopsi: com maridar
l’arquitectura bèlica amb l’art? La
resposta es pot trobar a partir
d’avui a la Fundació Pilar i Joan
Miró, a Palma. La exposició “La
dissuasió, la marea i el límit” de
Rosell Meseguer, guanyadora del
Premi d’Edició Pilar Juncosa i
Sotheby’s 2018, mostra
l’arquitectura militar des d’una
altra perspectiva.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Enllaç del video:
https://ib3.org/la-miradaartitstica-de-rosell-meseguer-capa-larquitectura-militar
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Titular: "El edificio Moneo de la
Fundació Miró se vaciará el
próximo lunes para iniciar las
obras de la cubierta."
Autora: M. Elena Vallés.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 21/10/2021.
Sinopsi: per a l'inici de les obres
de l'edifici Moneo, l'Espai Estrella
de la Fundació es va buidar. La seu
mironiana se sotmetrà a un procés
de rehabilitació, manteniment i
seguretat, tal com ja es va fer al
2017 amb el taller Sert. Es tracta
d'un espai de 800 metres quadrats
de superfície. La direcció de l’obra
la duran a terme els tècnics
d’Infraestructures de l’Ajuntament
de Palma: Toni Sbert, Eva Borràs i
Miquel Moll. L’obra s’ha licitat per
un import total de 430.269,68 €.
D’aquests, 177.000 € arriben en
forma de subvenció del Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics i la
resta s’assumeix des de
l’Ajuntament de Palma.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Guardonats amb els Premis i beques 2021

Titular: "Un proyecto de serigrafía
con partituras visuales gana el
premio bienal Pilar Juncosa."
Autora: M. Elena Vallés.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 22/10/2021.
Sinopsi: un any més i, mostrant el
compromís ferm de la Fundació i
dels seus creadors, Joan Miró i
Pilar Juncosa amb els joves
artistes, s'han atorgat els nous
premis i beques 2021 per un valor
de 33.000€.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Titular: "Dos Miró se mudan de
museo. Van a Es Baluard por las
obras en Cala Major."
Autora: M. Elena Vallés.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 26/10/2021.
Sinopsi: per a l'inici de les obres
de l'edifici Moneo, l'Espai Estrella
de la Fundació es va buidar. La seu
mironiana se sotmetrà a un procés
de rehabilitació, manteniment i
seguretat, tal com ja es va fer al
2017 amb el taller Sert. Es tracta
d'un espai de 800 metres quadrats
de superfície. La direcció de l’obra
la duran a terme els tècnics
d’Infraestructures de l’Ajuntament
de Palma: Toni Sbert, Eva Borràs i
Miquel Moll. L’obra s’ha licitat per
un import total de 430.269,68 €.
D’aquests, 177.000 € arriben en
forma de subvenció del Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics i la
resta s’assumeix des de
l’Ajuntament de Palma.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Titular: "La Miró inicia el vaciado
del edificio Moneo de cara a su
rehabilitación".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 26/10/2021.
Autor: Adrián Malagamba.
Sinopsi: per a l'inici de les obres
de l'edifici Moneo, l'Espai Estrella
de la Fundació es va buidar. La seu
mironiana se sotmetrà a un
procés de rehabilitació,
manteniment i seguretat, tal com
ja es va fer al 2017 amb el taller
Sert. Es tracta d'un espai de 800
metres quadrats de superfície. La
direcció de l’obra la duran a terme
els tècnics d’Infraestructures de
l’Ajuntament de Palma: Toni Sbert,
Eva Borràs i Miquel Moll. L’obra
s’ha licitat per un import total de
430.269,68 €. D’aquests, 177.000 €
arriben en forma de subvenció del
Consorci Borsa d’Allotjaments
Turístics i la resta s’assumeix des
de l’Ajuntament de Palma.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
visites mensuals.
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Titular: "La Fundació Miró se
prepara para la rehabilitación del
edificio Moneo".
Mitjà: Ultima Hora i EFE.
Format: escrit i online.
Data: 28/10/2021.
Autor: Nacho Jiménez.
Sinopsi: per a l'inici de les obres de
l'edifici Moneo, l'Espai Estrella de la
Fundació es va buidar. La seu
mironiana se sotmetrà a un procés
de rehabilitació, manteniment i
seguretat, tal com ja es va fer al
2017 amb el taller Sert. Es tracta
d'un espai de 800 metres quadrats
de superfície. La direcció de l’obra la
duran a terme els tècnics
d’Infraestructures de l’Ajuntament
de Palma: Toni Sbert, Eva Borràs i
Miquel Moll. L’obra s’ha licitat per
un import total de 430.269,68 €.
D’aquests, 177.000 € arriben en
forma de subvenció del Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics i la
resta s’assumeix des de
l’Ajuntament de Palma.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
visites mensuals.
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Titular: "Moneo de la Fundació
Miró".
Mitjà: araBalears.
Format: escrit i online.
Data: 02/11/2021.
Sinopsi: per a l'inici de les obres
de l'edifici Moneo, l'Espai Estrella
de la Fundació es va buidar. La seu
mironiana se sotmetrà a un procés
de rehabilitació, manteniment i
seguretat, tal com ja es va fer al
2017 amb el taller Sert. Es tracta
d'un espai de 800 metres quadrats
de superfície. La direcció de l’obra
la duran a terme els tècnics
d’Infraestructures de l’Ajuntament
de Palma: Toni Sbert, Eva Borràs i
Miquel Moll. L’obra s’ha licitat per
un import total de 430.269,68 €.
D’aquests, 177.000 € arriben en
forma de subvenció del Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics i la
resta s’assumeix des de
l’Ajuntament de Palma.
Enllaç: https://www.arabalears.cat
/cultura/comencen-obres-l-edificimoneo-fundaciomiro_1_4169136.html
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Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Titular: "Miró, de reforma. Arranca
la rehabilitación del edificio Moneo
en la Fundación de Palma".
Mitjà: Ultima Hora i EFE.
Format: escrit i online.
Data: 03/11/2021.
Autor: Nacho Jiménez.
Sinopsi: per a l'inici de les obres de
l'edifici Moneo, l'Espai Estrella de la
Fundació es va buidar. La seu
mironiana se sotmetrà a un procés
de rehabilitació, manteniment i
seguretat, tal com ja es va fer al
2017 amb el taller Sert. Es tracta
d'un espai de 800 metres quadrats
de superfície. La direcció de l’obra la
duran a terme els tècnics
d’Infraestructures de l’Ajuntament
de Palma: Toni Sbert, Eva Borràs i
Miquel Moll. L’obra s’ha licitat per
un import total de 430.269,68 €.
D’aquests, 177.000 € arriben en
forma de subvenció del Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics i la
resta s’assumeix des de
l’Ajuntament de Palma.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
visites mensuals.
Enllaç: https://www.ultimahora.es
/noticias/cultura/2021/11
/03/1315139/arrancan-miro-obrasrehabilitacion-del-edificiomoneo.html
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Rossy de Palma, convidada al Festival de Poesia de la Mediterrània, actúa a la Fundació

Titular: "Rossy de Palma i Pi
Piquer abrirán el Festival de
Poesia de la Mediterrània”.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: escrit i online.
Data: 06/11/2021.
Autor: Gabi Rodas.
Sinopsi: la Fundació acull la
representació de "Brossy", una
obra inspirada en la relació
d'amistat entre Joan Miró i Joan
Brossa i interpretada per Rossy de
Palma i Pi Piquer.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Titular: "Rossy de Palma, invitada
estrella del Festival de Poesia de la
Mediterrània".
Mitjà: Ultima Hora.
Autor: Carlos García.
Format: escrit i online.
Data: 09/11/2021.
Sinopsi: la Fundació acull la
representació de "Brossy", una
obra inspirada en la relació
d'amistat entre Joan Miró i Joan
Brossa i interpretada per Rossy de
Palma i Pi Piquer.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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Pablo Rico, ex director de la Fundació, publica "Pau, el hombre que mira lejos" (1)

Titular: "La Fundació Miró fue en
mi etapa un espacio para la
cultura."
Autor: Pere Estelrich i Massuti.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 14/11/2021.
Sinopsi: entrevista a Pablo Rico
per la publicació del seu nou llibre:
“Pau, el hombre que mira lejos”,
on parla de Miró i la Fundació.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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Titular: "El presupuesto para
políticas del área de Cultura de
Cort aumenta un 23% para 2022".
Mitjà: Ultima Hora.
Autor: Adrián Malagamba.
Format: escrit i online.
Data: 17/11/2021.
Sinopsi: segons va comentar l'edil
de Cultura, és Baluard, museu que
serà la seu de la CIMAM en 2022,
rebrà 100.000 euros més dels
gairebé 500.000 euros aportats
per Cort en aquest any. El Casal
Balaguer rebrà 102.000 euros, un
43% més. El Casal Solleric
disposarà de més de 322.000
euros, 30.000 més que en aquest
exercici, i la Fundació Miró
obtindrà 60.000 euros més per
part de l'Ajuntament de Palma.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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Titular: "La amistad entre Miró y
Brossa se celebra con el acto
poético Brossy".
Mitjà: Ultima Hora.
Format: escrit i online.
Data: 20/11/2021.
Sinopsi: Rossy de Palma i Pi
Piquer presenten el seu espectacle
a la Fundació. Les actrius, que
enguany han recorregut la
geografia espanyola amb el cicle
"Mujeres con superpoderes",
coincidiran el dia 20 a la Fundació
Pilar i Joan Miró en el primer dels
quatre actes previs a la Festa de la
Poesia.
Lectors: 143.000 / dia.
Cost de publicitat: 4.954 € + IVA
(1pàg. color).
Versió digital: amb 3.882.077
visitants únics segons OJD, és el
diari en línia de Balears més llegit,
amb un 73,9% de lectura mòbil i
més de 23.000.000 de pàgines
vistes mensuals.
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Titular: "Rossy de Palma y Pi
Piquer llenarán con Brossy el
espacio vacío de la Fundació Miró."
Autora: Montse Terrasa.
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 20/11/2021.
Sinopsi: Rossy de Palma i Pi
Piquer presenten el seu espectacle
a la Fundació. Les actrius, que
enguany han recorregut la
geografia espanyola amb el cicle
"Mujeres con superpoderes",
coincidiran el dia 20 a la Fundació
Pilar i Joan Miró en el primer dels
quatre actes previs a la Festa de la
Poesia.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
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CLIPPING DE PREMSA 3T/2021 OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2021
Acció poètica de Rossy de Palma a Diario de Mallorca

Titular: "Acción poética de Rossy
de Palma."
Mitjà: Diario de Mallorca.
Format: online i escrit.
Data: 20/11/2021.
Sinopsi: Rossy de Palma i Pi
Piquer presenten el seu espectacle
a la Fundació. Les actrius, que
enguany han recorregut la
geografia espanyola amb el cicle
"Mujeres con superpoderes",
coincidiran el dia 20 a la Fundació
Pilar i Joan Miró en el primer dels
quatre actes previs a la Festa de la
Poesia.
Lectors: 73.000/dia.
Àmbit de difusió: Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Cost de publicitat: 3.870 + IVA
(1 pàg. color).
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
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Inma Herrera i Shirin Salehi a la revista Grabado&Edición
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Titular: "Exposició "Un punto fijo
para orientarse d'Inma Herrera i
Shirin Salehi".
Mitjà: Revista Grabado&Edición.
Format: escrit i online.
Data: desembre 2021.
Sinopsi: la revista es una
plataforma internacional dedicada
a la difusió de l'art múltiple i les
edicions d'art, amb més de 7 anys
d'experiència en el mercat. El seu
contingut aborda tota la
informació relativa al món de
l'edició, posicionant-se com a
referència de l'art gràfic.
Es troba a les principals fires a
nivell internacional com Art Basel,
Arco, Maco Mexico, Multiplied
Londres.
Cost de publicitat: pàgina 24 x 21
cm: 655,00 € + IVA
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ACCIONS DE MÀRQUETING

WOZERE
Maig 2021.

Reportatge fotogràfic+ Visita Miró Intim
#1.053,75€ (Iva inclós)

CAP DEPT, SLU.
Juny 2021.
Lloguer espais + sessió fotogràfica
#3.932,50€ (Iva inclós)

FRESH DINOSAURS, SL.
Juliol 2021.
Reportatge fotogràfic
#911,13€ (Iva inclós)

PANGEA, Viajes de autor.
Setembre 2021.
8.458,91€ Lloguer espais + visita Miró Intim + 597,00€ guíes
#Total: 9.055,91€( Iva inclós)

TRANSCOMA CRUISE AND TRAVEL.
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Setembre 2021.
Miró Intim
#1.350,00€

HALPERN, Ltd.
Sept-oct 2021.
Visita privada + Lloguer d'espais
#35.798,18€ (Iva inclós)

CLOSE UP TEAM
Novembre 2021.
Sessió fotogràfica
#1.343,10€ (Iva inclós)

VENTO PROD, SLU.
Desembre 2021.
Sessió fotogràfica.
#1.028,50€ (Iva inclós).
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OUR TOP TEN
IMAGES 2021

Rossy de Palma i Pi Piquer

Agafant mostres pigmens Joan Miró

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Shooting de moda Zara Woman
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Buidant les sales expositives 01 _ Obres Edifici Moneo

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Buidant les sales expositives 02_ Obre Edifici Moneo
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Peu de foto

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Imatge de les obres a la coberta de
l'Edifici Moneo
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Enric Juncosa restaurant l'obra de Joan Miró

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Festival d'Arquitectura Open House Palma a la Fundació
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Sessió maquillatge_RossydePalma

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Shooting Rossy de Palma
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PRESENTACIÓ
Balanç de l'any

ADMINISTRACIÓ
Informàtica
Manteniment
Visitants
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Administració

/Què fem?

El Departament d’Administració de la Fundació està
format per un equip sòlid de 6 persones: 3
administratius, 1 tècnic d’informàtica, 1oficial de
manteniment i 1 cap del Departament. Les tasques de
gestió administrativa, financera, comptable i jurídica;
d’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 aquesta pugui
oferir un programa d’activitats, premis i beques, tallers,
exposicions, organització i préstec d’exposicions, i
difusió, complet, ric i variat. Vull agrair la bona feina de
l’equip en aquest segon any d'incertesa degut a la
covid.

/Qui som?

Cap d’administració:

Amanda Carnicero Alcover (3)
Administració:

M. Teresa Ques Mestre (2)
Dolors Nadal Llinàs (4)
Felipe Fuster Dameto
Informàtica:

Pere Manel Mulet i Ferrer (5)
Manteniment:

Miguel Ángel Vázquez Abella (1)

ADMINISTRACIÓ

1
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ADMINISTRACIÓ
Balanç de l'any
El balanç de 2021 està condicionat
per la situació i les mesures
derivades de la pandèmia, si bé
amb un panorama més optimista
que l’any passat. A nivell de
tancament financer i comptable,
se’n 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 12.517,94 €, encara
que se’n tenia la previsió que
fossin majors; amb una contenció
en les despeses s’han pogut
pal·liar.

A més del dia a dia que suposen
totes les tasques de gestió
administrativa, financera,
comptable i jurídica, i de recursos
humans, destaquen la preparació i
l’inici de l’expedient administratiu
per a l’adjudicació dels contractes
de neteja, jardineria, assistència i
atenció al visitant, i de vigilància i
seguretat. Els dos primers s’han
formalitzat el 2021 i, els dos
darrers, el 2022. Respecte del
contracte de l’obra consistent en la
rehabilitació de l’estany superior
de l’edifici Moneo, i de l’execució
de tasques addicionals en
elements annexos de la Fundació,
s’ha formalitzat dins l’any 2021, i
les obres començaran el mes de
novembre. A més, segueix en
tramitació el concurs d’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
de la Fundació.
S’han sol·licitat i concedit dues
subvencions: la del Ministeri de
Cultura, per subministraments
diversos, per un import de 60.000
€, i la del Consell de Mallorca per al
desenvolupament d'activitats
culturals per la quantitat total de
9.920 €.
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...

D’altra banda, complint la
normativa de protecció de dades,
s’ha realitzat una auditoria que ha
continuat amb l'adopció de les
mesures recomanades següents:
·Elaboració d'un Registre
d'activitats de tractament
actualitzat.
·Signatura de contractes
d'encarregat de tractament amb
les empreses involucrades.
·Recopilació de documentació de
consentiment amb clients i
personal laboral.
·Redisseny de formularis de
recollida de dades de caràcter
personal.
·Sessió formativa per al personal
laboral.

Cap del departament

ADMINISTRACIÓ
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Departament d'Administració

Amanda Carnicero Alcover
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ADMINISTRACIÓ
INFORMÀTICA

A part de 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
d’informàtica han estat les
següents:
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Adquisicions:
Control d'accés a les cambres
Pla de teletreball. Es varen
de seguretat. S'ha instal·lat un
adaptar alguns equips per al
nou sistema de registre de
seu ús en remot i es varen
l'accés a les cambres basat en
adquirir 11 ordinadors portàtils
lectura d'empremta digital del
per a ús dels treballadors i
personal autoritzat.
treballadores (concurs menor
Copiadora. S’ha renovat el
2021-04) complint la normativa
rènting de la copiadora del
estatal de teletreball.
soterrani de l'edifici Moneo
Millora de la xarxa d'àrea local:
amb un nou equip de
Compra i instal·lació de 6
característiques similars a
SAIs en format rack per a
l'anterior.
donar suport a cadascun
dels armaris de
Altres actuacions destacables:
comunicacions (concurs
Desenvolupament i
menor 2021-02).
implementació d'un nou
Recablament de l'armari de
registre d'entrada i sortida
comunicacions al
digitalitzat.
Departament de
Elaboració del projecte de
Col·leccions.
substitució del sistema de
Sanejament de l'armari
videovigilància, per a incloure’l
principal.
a la licitació de seguretat.
Reclablament de fibra
òptica entre els armaris de
comunicacions (concurs
2021-03).

ADMINISTRACIÓ
MANTENIMENT

A més de les tasques habituals
pròpies de manteniment de les
instal·lacions, els edificis, els
equips, els jardins i altres parts
integrants de la Fundació,
destaquen diverses actuacions que
es resumeixen a continuació:
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Esmena de les deficiències
existents en el centre de
transformació (grup de
transformació d’alta tensió) de
la Fundació mitjançant la
substitució de l’interruptorseccionador de protecció
avariat (contracte menor
2021-01).

Reparació de les rajoles de la
Casa de l’Amo (tallers d’obra
gràfica).
Tractament en bigues al taller
de gravat (tallers d’obra
gràfica) per formiga fustera i
corc.
Realització de les obres de
conservació i/o manteniment,
per raons de seguretat, a
l’edifici Son Boter, ordenades
per l’Ajuntament de Palma.
Instal·lació d’un motor a la
porta de l’aparcament i compra
de comandaments a distància.
Reparació de la porta abatible
automàtica d’accés a Son
Boter.
Reparació del conducte del
climatitzador del soterrani i la
botiga i compra de filtres.
Reparació i anivellament del
sòl de marès d’una part dels
jardins.
Reparació i compra de llums.
Manteniment i adopció de
mesures correctives del
sistema contra incendis
(substitució dels detectors
d'incendis per aspiració d'aire a
les cambres de seguretat).
Simulacre d'evacuació anual.
Inspeccions i revisions anuals.

ADMINISTRACIÓ
VISITANTS
Total de venda de tiquets o comptabilitzats per taquilla: 37.481
Desglossament d'entrades a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 2020/2021:
2020

2021

Variació

Entrada general

5.711

13.539

137,07%

Entrada reduïda

2.903

6.679

130,07%

Entrada gratuïta

4.004

10.216

155,14%

88

110

25,00%

1

0

-100,00%

2,079

1.449

-30,30%

Altres (PlayArt, etc.)

159

173

3.491,22%

Entrades en línia

148

5.315

3.491,22%

15.093

37.481

148,33%

Entrada de grups
Entrada per conveni
Visites escolars

Total

Variació estrangers/nacionals 2020-2021:
2020

Percentatge

2021

Percentatge

Estrangers

7.994

70,60%

20.475

82,87%

Nacionals

3.327

29,40%

4.232

17,13%

11.321

24.707

Variació d'entrades gratuïtes:
Percentatge

2021

Percentatge

1.777

44,38%

4.138

40,51%

Estrangers

978

24,43%

2.427

23,76%

Residents/Nacionals

524

13,09%

866

8,48%

Altres

725

18,11%

2.785

27,26%

Dissabtes

4.004

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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2020

10.216
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VISITANTS

Variació d'entrades en línia (des del 2n semestre de 2020) 2020-2021:
2020

Percentatge

2021

Percentatge

General

112

75,68%

3.779

71,10%

Reduïda

17

11,49%

355

6,68%

Resident

10

6,76%

74

1,39%

Gratuïta

9

6,08%

1.107

20,83%

148

5.315

Variació de grups escolars:
disminució d'un 30%; de 2.079 (2020) a 1.449 (2021).
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PATRONAT

Relació dels membres del Patronat durant 2021
Vocals de l’Ajuntament

Vocals nats

Batle i president
Sr. José F. Hila Vargas

Sra. Maria Lluïsa Juncosa Canals

Vicepresident
Sr. Antoni Noguera Ortega

Sr. Antoni Juncosa Aysa

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

Conseller/a de Cultura del Govern de
les Illes Balears
Sr. Nicolau Llaneras Manresa

Secretari delegat
Sr. Damià Sans Tous (fins juny 2021)

(patró emèrit)
Sr. Llorenç Carrió Crespí

Representant de la Fundació Miró de

Sra. Catalina Codina Pérez

Barcelona: Sr. Marko Daniel

Sr. Marcos Augusto Lladó
Sr. Antoni Martín Martínez

Representant de l’Obra Cultural
Balear: Sr. Josep Pere de Luis Ferrer
Sr. Joan Punyet Miró

Sra. Sonia Vivas Rivera

Sr. Àngel Juncosa Aysa

Sr. Antoni Sansó Servera

Sr. Enrique Juncosa Cirer

Sra. Maria Josep Mulet Gutiérrez

Sra. Dolors Juncosa Álvarez de

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

Director de la Fundació: Sr. Francisco
Copado Carralero

Sotomayor
Sr. Camilo José Cela Conde (patró
emèrit)
Sra. Lola Fernández Jiménez
Sra. María José Salazar Herrería
Sra. Pilar Ortega Chapel
Sr. José María Pardo Falcón
Sra. Carmen Claudia Giménez Martín
(patrona emèrita a partir de juny 2021)
Sr. José Carlos Llop Carratalá
Representant de la Fundació Mas Miró
de Mont-roig del Camp: Sra. Elena
Juncosa Vecchierini
Sr. Josep Massot Ramis d'Ayreflor (a
partir de juny 2021)
Sr. Jaume Ripoll Vaquer (a partir de
juny 2021)
Sra. Mercedes Vilardell March (a partir
de juny de 2021)
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PATRONAT

PRIMERA SESSIÓ ORDINÀRIA

SEGONA SESSIÓ ORDINÀRIA

El Patronat de la Fundació es reuní en
sessió de caràcter ordinari dia 18 de
juny de 2021, amb l’ordre del dia
següent:

El Patronat de la Fundació es reuní en
sessió de caràcter ordinari dia 10 de
desembre de 2021 amb l’ordre del dia
següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió
anterior, d’11 de
desembre de 2020 (núm. 53).
2. Aprovació de l’estat de comptes i la
memòria de l’exercici 2020.
3. Donar compte dels informes
d’auditoria de comptes,
compliment (normativa i normativa
fiscal) i operativa (Carta de
recomanacions) 2020.
4. Donar compte de la situació i de les
actuacions de la
Fundació respecte de les qüestions
comentades pels auditors
en els seus informes.
5. Aprovació de la incorporació de tres
nous candidats a patrons
nats del Patronat de la Fundació.
6. Aprovació de la incorporació al
Patronat Emèrit d’un membre
de l’actual Patronat de la Fundació.
7. Informe del director.
8. Informe del president.
9. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de I’acta de la sessió
ordinària de 18 de juny de 2021
(núm. 54).
2. Donar compte de les futures
propostes de modificació dels Estatuts
de la Fundació.
3. Aprovació de la Proposta de
pressupost per a l’exercici 2022.
4. Aprovació del Pla d’actuació per a
l’exercici 2022.
5. Aprovació del règim de sessions del
Patronal per a 2022.
6. Aprovació de la designació del
representant de la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca al Patronat de la
Fundació Mas Miró.
7. Informe del director.
8. Informe del president.
1. 9. Tom obert de paraules.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Relació dels membres de la Comissió de Govern durant 2021

Vocals de l’Ajuntament
President
Sr. Antoni Noguera Ortega

Vocals nats
Sra. Lola Fernández Jiménez

Sessions que s'han duit a terme
12 de febrer

Sr. Joan Punyet Miró

12 de març

Sr. Llorenç Carrió Crespí

Sr. José María Pardo Falcón

30 d’abril

Sra. Catalina Codina Pérez

Sra. Pilar Ortega Chapel

14 de maig

Sr. Antoni Sansó Servera

Sra. Dolors Juncosa Álvarez de
Sotomayor

18 de juny

Sr. Marcos Augusto Lladó

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

16 de juliol
10 de setembre
17 de setembre (extraordinària)
8 d’octubre
12 de novembre

Secretari delegat: Sr. Damià Sans
Tous (fins juny 2021)

10 de desembre

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 2021

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 (fins dia
13/12/2021)

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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PATROCINADORS I COL·LABORADORS
SUPORT I AGRAÏMENTS

297

