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Laboratori de Cultura i Turisme
Laboratori de Visualització Virtual

CENTRE DE RECERCA I DEBAT
JORNADA

Lloc
Sala d’actes del Mercat
de Santa Caterina
Av. Francesc Cambó, 16
08002 Barcelona
Reserves
Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
reserves-mhcb@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

Inscripció
Per inscriure’s a les jornades,
cal que truqueu o envieu un
correu electrònic a Reserves
del museu i que feu una transferència de 15,50 € (estudiants,
aturats i jubilats: 7,25 €) al
compte 2100 3236 83 2200065134
especificant el vostre nom.
Secretaria
Elisenda Curià

www.museuhistoria.bcn.cat

BARCELONA
EN GÒTIC

A partir del paisatge urbà contemporani, en aquesta jornada es proposarà una reflexió a l’entorn del
nucli històric de Barcelona, dels
edificis gòtics característics de
la ciutat baixmedieval i de les construccions neogòtiques que en
els segles XIX i XX han contribuït
a estilitzar la seva fesomia medievalitzant.
La jornada es desenvoluparà al
Mercat de Santa Caterina, bastit
sobre l’antic convent gòtic, les
restes del qual són d’un especial
interès historiogràfic a l’hora
de definir la naturalesa del gòtic
català.
Al final de la jornada es presentaran, a l’espai arqueològic de Santa
Caterina, els resultats del projecte
de recerca “Barcelona en gòtic”
desenvolupat dins el subprograma
Avanza Continguts Digitals pels
laboratoris de Cultura i Turisme,
i de Visualització Virtual de Barcelona Media, un recorregut virtual
5D per Ciutat Vella on s’evidencia
l’originalitat formal del gòtic català.

Dilluns 28.03.2011 -•••
09.30
Obertura institucional
10.00
Sobre la naturalesa del gòtic català.
L’absis de Santa Caterina
Josep Bracons (MUHBA) i Ferran Puig (MUHBA)
10.45
Gòtic i neogòtic.
La voluntat de representació urbana
Albert Cubeles (historiador)
11.30
Pausa cafè
12.00
Continguts culturals urbans i turisme
a la ciutat de Barcelona
Damià Moragues (Barcelona Media)
12.45
Cronos, topos i logos.
Nous formats en la lectura del patrimoni
Joan Roca (MUHBA)
13.30
Debat general
14.00
Pausa dinar
16.00
Presentació del projecte Barcelona en gòtic
Jordi Pardo (Barcelona Media)
16.30
L’arquitectura tecnològica del projecte
Barcelona en gòtic
Michele Marino (Barcelona Media)
17.00
Cultura, turisme i tecnologia
Pere Muñoz (Barcelona Media)
17.30
Cloenda
18.00
Baixada a la zona arqueològica de Santa Caterina
per interactuar amb l’aplicació

