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INFORMACIÓ 
GENERAL
Lloc: 
MUHBA Casa Padellàs, Sala de Carreras Candi
Baixada de la Llibreteria, 7
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia 

Informació i reserves:
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: 93 256 21 22 
(de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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En aquest seminari, tercera part de “Reinventar
el museu de la ciutat”, es convoquen cinc 
museus europeus d’història de ciutats que 
recentment han renovat els seus projectes 
museològics i espais o bé es troben en procés 
de reforma. Amb els museus de ciutat de 
Berlín, Viena, Hèlsinki i Luxemburg i el mateix 
MUHBA compartirem les motivacions, els 
objectius i els processos de renovació integral 
d’aquests museus i hi dialogarem. Aprofundirem
temes clau per a aquesta tipologia de museu: 
la relació entre el museu i la ciutat des de la 
perspectiva de l’escala urbana, els relats i 
apropaments al públic local i al turista, i el paper
de les exposicions permanents dels museus 
estructurats en diferents seus a la ciutat. 
      
La sessió, organitzada en el marc de l’activitat 
de la City History Museums and Research 
Network of Europe, oferirà una ocasió per 
debatre al voltant de les funcions dels museus
d’història de ciutat avui, que es reprendrà en 
el pròxim congrés de l’European Asociation of 
Urban History de 2018 amb una sessió espe-
cífica: “Els museus de ciutat com a agents de 
canvis al segle XXI”. 

 
  

 

DILLUNS 23 D’OCTUBRE
MATÍ
9.45 h
Obertura i presentació del taller-exposició, per Joan Roca
10.00 h
La renovació dels museus de ciutat a Europa: 
objectius, concepte i projectes. Presentació de casos
Presideix: Renée Kistemaker, consultora de l’Amsterdam Museum
10.00 - 10.30 h
WIEN MUSEUM
Ursula Storch, vicedirectora
10.00 - 10.15 h
HELSINKI CITY MUSEUM
Tiina Merisalo, directora, i Jari Harju, tècnic de programes 
i exposicions
10.15 - 10.30 h 
STADTMUSEUM BERLIN
Paul Spies, director
10.30 - 10.45 h 
LËTZEBUERG CITY MUSEUM
Gaby Sonnabend, conservadora
11.00 - 11.15 h 
MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA
Joan Roca, director
11.15 - 11.45 h 
Debat

12.00 - 13.00 h 
TAULA RODONA I 
L’abast del museu de ciutat: història i patrimoni, 
del barri a la metròpoli i viceversa
Presideix: Tim Marshall, expert en planejament urbà, Oxford 
Brookes University
13.30 h
Visita als espais de la Casa Padellàs i a l’exposició
Un nou model de museu de ciutat 

TARDA
16.00 - 17.00 h 
TAULA RODONA II
Nous programes públics per a un museu de ciutat nou. 
Aproximacions al públic turista i al públic local
Presideix: Rosa Tamborrino, Politecnico di Torino
17.00 - 18.00 h 
TAULA RODONA III
La història de la ciutat a través dels objectes: les exposicions 
permanents dins els nous plans museològics
Debat

Sessions en anglès sense traducció simultània.
Activitat complementària: exposició Un nou model de museu de 
ciutat, sobre dels projectes de renovació dels museus participants, 
al primer pis de la Casa Padellàs.


