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LA FUNDACIÓ MAS MIRÓ CELEBRA QUE LA GENERALITAT OBRI LA PORTA 

A ‘ESTUDIAR’ SI S’INCORPORA AL SEU PATRONAT 
 

• La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, s’ha compromès a estudiar aquesta 
incorporació durant una visita a Mas Miró aquesta setmana 

• La Fundació havia demanat reiteradament a la Generalitat un paper 
institucional més actiu en el projecte de Mas Miró mitjançant aquesta 

incorporació 
 
La Generalitat estudiarà la seva incorporació al Patronat de la Fundació Mas Miró, el seu 
màxim òrgan de govern. Així ho ha traslladat a la Fundació la mateixa consellera de 
Cultura, Àngel Ponsa, en una visita que ha tingut lloc aquesta setmana a la casa museu. 
La Generalitat respon així a una demanda reiterada de la Fundació, que entén que 
l’administració catalana ha de tenir un paper institucional més rellevant en el projecte 
de Mas Miró. 
 
Es tracta de la primera visita de la consellera al Mas Miró, que ha coincidit amb el recent 
anunci de concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020 d’operacions en l’àmbit museístic, en la qual la Fundació ha estat beneficiària 
amb un import de 261.489,44€. L’atorgament d’aquesta subvenció, assumida finalment 
per la Conselleria de Cultura, suposa un nou reconeixement al projecte d’obertura al 
públic de Mas Miró i servirà per a finançar una part de les obres de rehabilitació de Mas 
Miró. 
 
Durant la visita, el president i la directora de la Fundació, Fran Morancho i Elena Juncosa, 
respectivament, han reiterat la voluntat de la institució d’incorporar al seu Patronat la 
representació de la Generalitat, tal com ja passa a la Fundació Miró de Barcelona. 
D’aquesta manera, el Patronat de la Fundació Mas Miró comptaria amb representació 
dels tres nivells de l’administració, després de la representació municipal i de la 
incorporació de la Secretaria d’Estat de Turisme ara fa 2 anys. La petició ha estat 
recollida per la consellera, que s’ha compromès a estudiar aquesta demanda reiterada.  
 
Visita institucional i signatura del llibre d’honor 
La consellera, que ha signat el llibre d’honor de la Fundació Mas Miró, ha visitat per 
primera vegada la casa on Joan Miró va iniciar la seva trajectòria artística. Ho ha fet 
acompanyada del president i la directora de la Fundació, així com de diversos regidors 
del consistori mont-rogenc, el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i el director 
dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs.  
 
 
Mont-roig del Camp, 19 de novembre de 2020. 


