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PRESENTACIONS
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I DEBAT

Amb el suport del Cercle del Museu:

La Seat i Barcelona
Sebastian Balfour, editor
Les bases colonials de Barcelona
Martín Rodrigo Alharilla, editor

DIÀLEGS
PUBLICACIONS
SEMINARIS
JORNADES
ESTUDIS

La intervenció arqueològica a les necròpolis històriques.
Els cementiris jueus
Laia Colomer, editora

El Centre de Recerca i Debat és un
punt de trobada per a totes aquelles
persones interessades en la història
de les ciutats i el seu patrimoni
cultural. La seva programació presenta
diferents formats: els diàlegs d’història
urbana i patrimoni, les jornades i
els seminaris sobre diferents línies
de treball del museu, els debats, les
presentacions de llibres i els cursos
formatius especialitzats.

Informació i reserves:
Tel.: 93 256 21 22
informaciomuhba@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 i
de 16:00 a 19:00 h

Detall de Tavola Strozzi, ca. 1472 Museo di San Martino, Nàpols.

Dates i llocs a determinar.
Vegeu el nostre web

CENTRE DE RECERCA I DEBAT FEBRER-JUNY 2012
Diàlegs d’història urbana i patrimoni

JORNADES

SEMINARI

Els diàlegs d’història urbana i patrimoni constitueixen el
format més flexible per explorar noves idees i per presentar estudis sobre la trajectòria de la ciutat, el seu patrimoni
historicoartístic i les representacions urbanes de Barcelona
i altres ciutats.

La ciutat de les dones. El món monàstic femení i la
construcció de la Barcelona medieval. VII JORNADES DE
CULTURES MEDIEVALS

La Barcelona industriosa vista pels forasters, segles
XVIII i XIX

58. Cuines de Barcelona II (1950-1960). La casa mínima,
la cuina mínima
Isabel Segura, historiadora
Dilluns 13 de febrer, a les 19 h
59. L’art de fer negocis. Mercaders i banquers toscans a la
Barcelona del segle xv
Maria Elisa Soldani, CSIC
Dilluns 27 de febrer, a les 19 h
60. La seca: emissió de moneda i ciutat (segles xiv-xix)
Albert Estrada, MNAC
Dilluns 12 de març, a les 19 h
61. La gestió dels residus a Barcino
Júlia Beltrán de Heredia, MUHBA
Cèsar Carreras, UOC
Dilluns 26 de març, a les 19 h
62. La gestió de l’empresa Fabra i Coats (1903-1936):
entre els beneficis i la protecció
Pere Colomer, historiador
Dilluns 7 de maig, a les 19 h
63. La muralla romana de Barcelona en la historiografia i
l’arqueologia
Eduard Riu Barrera, Servei del Patrimoni Arquitectònic, Generalitat de Catalunya
Dilluns 21 de maig, a les 19 h
64. Les fàbriques d’indianes al barri de la Ribera
Jaume Artigues, arquitecte
Dilluns 4 de juny, a les 19 h
65. Els Usatges de Barcelona i el naixement del dret
català
Antoni M. Udina Abelló, UAB
Dilluns 18 de juny, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Francesc Carreras Candi
(Baixada de la Llibreteria, 7)
L’assistència a totes les sessions és gratuïta.
L’aforament és limitat. Es recomana reserva prèvia

L’objectiu de les jornades és abordar la feminització d’alguns espais urbans lligada, en bona mesura, a la difusió de noves sensibilitats i nous models monàstics a les ciutats en expansió, amb
una referència central a la Barcelona baixmedieval. El fenomen
té a veure amb la voluntat de les dones relacionades amb el món
religiós de convertir-se en promotores i mecenes del patrimoni
espiritual i material de les ciutats on vivien.
Organització: Institut de Recerca en Cultures Medievals de la
Universitat de Barcelona i MUHBA
Data: 9, 10 i 11 de maig de 2012, de 16 a 19 h
Lloc: MUHBA Monestir de Pedralbes, sala d’actes
Assistència gratuïta. Places limitades.
Imprescindible reserva prèvia

Intervenir a la muralla romana de Barcelona
Les recerques arqueològiques i les intervencions arquitectòniques
al llarg dels anys han contribuït a configurar l’actual paisatge de
la muralla romana de la ciutat. De la mà d’experts de diferents
disciplines, en aquestes jornades es tractaran els estudis històrics
i arqueològics realitzats, la valoració o significació de les restes
de la muralla romana en el conjunt històric de la ciutat i els enfocaments, mètodes i pràctiques d’intervenció patrimonial d’ahir
i d’avui.
Les jornades s’estructuraran en quatre sessions:
i.
ii.

L’estudi historicoarqueològic de la muralla
De l’estudi arqueològic a la valoració patrimonial museística

iii.

El tractament monumental de la muralla, qüestions de
mètode

iv.

La intervenció des del carrer del Sotstinent Navarro a la
plaça dels Traginers

Data: Dijous 3 i divendres 4 de maig de 2012
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà (plaça del Rei, s/n)
Preu: 45 €
(quota reduïda per a estudiants, aturats i jubilats: 22 €).
Places limitades.
Imprescindible reserva prèvia

Els llibres de viatges, els relats literaris i els llibres estrangers que
fan referència a la ciutat proporcionen imatges i visions diversificades sobre el creixement econòmic i la transformació industrial
de Barcelona als segles xviii i xix. En aquest seminari es presentarà una primera aproximació al tema a través de la intervenció
d’especialistes procedents de diverses disciplines, amb enfocaments complementaris.
Data: Dimarts 12 i dijous 14 de juny de 2012, a les 19h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà
(plaça del Rei, s/n)
Preu: 12€ (quota reduïda per a estudiants, aturats i jubilats: 6 €)
Places limitades. Imprescindible reserva prèvia

CICLES DE CONFERÈNCIES
LABORATORI OBERT

Cicle del projecte Laboratori MUHBA, col·leccionem la ciutat
Made in Poblenou. La formació d’una col·lecció local
Jordi Fossas, arquitecte, AHPN
Dijous 16 de febrer, a les 19 h
Fabra i Coats. La formació d’una col·lecció d’empresa
Associació d’Amics de la Fabra i Coats
Dijous 1 de març, a les 19 h
Vincles i aliances. Patrocini versus mecenatge
Jordi Carrió, MUHBA
Dijous 29 de març, a les 19 h
Els cartells i la transició política
Josep Ramon Gómez, dissenyador gràfic
Dijous 19 d’abril, a les 19 h
Conservar la col·lecció contemporània
Lídia Font, MUHBA
Dijous 26 d’abril, a les 19 h

El col·leccionisme i els museus d’art de Barcelona
Pilar Vélez, MFM
Dijous 3 de maig, a les 19 h
Col·leccionar en temps de crisi
Josep Bracons, MUHBA
Dijous 17 de maig, a les 19 h
Les col·leccions, els museus de ciutat i la construcció d’Europa
Joan Roca, MUHBA
Dijous 24 de maig, a les 19 h

IMAGINARY / BCN

Cicle de l’exposició Imaginary/BCN. La mirada
matemàtica, les arts i el patrimoni
Barcelona Bonis Artibus
Antoni Roca, UPC
Dijous 22 de març, a les 19 h
Francesc Sancliment, un aritmètic barceloní de finals del
segle xv
Josep Pla, UB
Dimarts 27 de març, a les 19 h
Experiències matemàtiques
Josep Rey i Manel Udina, matemàtics
Dimarts 17 d’abril, a les 19 h
Singularitats a Barcelona: bellesa, art i matemàtiques
Maria Alberich, UPC
Dimarts 24 d’abril, a les 19 h
El call de Barcelona i la innovació matemàtica als segles
xi i xii. Abraham Bar Hiyya ha-Bargeloni
Ponent pendent de confirmació
Dimecres 2 de maig, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà
(plaça del Rei, s/n)
L’assistència a totes les sessions és gratuïta.
L’aforament és limitat.
Es recomana reserva prèvia

