
SARA SAN GREGORIO

JUGUETORÍA és una factoria de jocs i joguines fundada per Sara San Gregorio la tardor de 2020 
a Medialab Prado com un laboratori de disseny i fabricació de joguines, en què juguem per 
dissenyar i dissenyem per jugar.

Juguetoría porta a l’espai miniPanera les primeres peces que van formar part del repositori 
físic i virtual de la factoria, amb què s’han provat sistemes constructius i possibilitats 
lúdiques i creatives que han donat lloc a altres projectes de disseny de joguines.

Presentades sobre el seu propi pla de fabricació, esperen convertir-se en artefactes 
tridimensionals en ser jugades a l’altura de nenes i nens. L’espai miniPanera cada dia 
esdevindrà un nou escenari que convidarà els visitants a observar i experimentar les derives 
del disseny que s’agafen jugant, de manera que es crearan nous relats efímers i canviants 
en el temps i l’espai. 

Acompanyen l’exposició jugable dues publicacions que van explicant els processos i projectes 
que han format part de Juguetoría, mitjançant petits reptes i jocs. 

Sara San Gregorio és creadora d’objectes, espais i experiències de joc. Arquitecta de formació, 
dissenyadora i maker, treballa conceptualitzant i coordinant projectes culturals en què el joc 
i la utopia del bé comú coincideixen. Comissària de Juguetoría, va llançar la idea de muntar 
una factoria de joguines oberta i col·laborativa que s’ha anat fent realitat als diferents 
llocs i comunitats en què s’ha jugat a fer joguines.
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HO ORGANITZA

ACTIVITATS Aforament limitat.

NOVEMBRE DESEMBRE

Inscripció prèvia.

22 13 
Activa la miniPanera en família 
a càrrec d’Helena Ayuso

GENER

Taller de tipografia
a càrrec de Sabina Kipara 

Horari
De dimarts a dissabte, 
de 10 a 14 h 
i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, 
d’11 a 14 h
Dilluns tancat
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