PUBLICACIONS

Proveir Barcelona: el municipi i
l’alimentació de la ciutat (1329-1930)
A càrrec de Mercè Renom
Dijous 28 de gener, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà

FORMACIÓ

Intervenció i Gestió del Paisatge
i del Patrimoni
Postgrau organitzat per la UAB i el MUHBA.
El postgrau té com a objectiu la formació
d’experts habilitats per integrar i dirigir equips
multidisciplinaris que desenvolupin projectes
d’intervenció i de gestió centrats en el camp del
patrimoni històric i del paisatge urbà.
Si voleu més informació, visiteu: geografia.uab.es/
paisatge

Barcelona-Europa. Literatura i Història
Comparada dels Intel·lectuals
Màster organitzat per la UB en col·laboració amb el
MUHBA.
Està format per dos postgraus, Història Intel·lectual
de Barcelona i Història de l’Europeisme Cultural
a Catalunya. L’eix conceptual és la figura de
l’intel·lectual, la seva definició literària, històrica i
política, i la seva importància en la constitució de
l’espai públic.
Sessió pública

Barcelona, una ciutat per a pensar
Europa
A càrrec d’Enric Bou, dijous 22 d’octubre, a les
19 h. MUHBA Plaça del Rei, entrada gratuïta.
Si voleu més informació, visiteu: ub.edu/masterbcneu-lhci/ca/activitats.html
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El MUHBA té el suport del Cercle del Museu d’Història de Barcelona.
Patrons benefactors: El Periódico, Aigües de Barcelona, Abertis, Gas
Natural Fenosa, Repsol. Patrons institucionals: Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País, Consell Econòmic i Social de Barcelona,
Ateneu Barcelonès, Sport-Cultura Barcelona, Associació Consell de
Cent, Institut Europeu de la Mediterrània, Fundació Centre Internacional
de Música Antiga, Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya,
Fundació Museu Historicosocial de la Maquinista Terrestre i Marítima,
S.A. i de Macosa i Cambra de Comerç de Barcelona. Associats: iGuzzini.
Amics: Canon, Grup Julià
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MUHBA
Museu d’Història
de Barcelona
Informació i reserves:
Tel: 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a divendres feiners
de 10 a 14 i de 16 a 19 h

Relats Urbans. Teoria i pràctica
de l’itinerari històric

El Poblenou, 1960, AHPN.

Postgrau organitzat pel MUHBA i l’Institut del
Teatre
El postgrau aglutina, de manera molt innovadora,
continguts relacionats amb la història urbana,
el patrimoni, el turisme cultural i l’art dramàtic.
El programa se centra en la pràctica d’itinerar i
proposa un mètode per construir punts de vista
originals sobre la ciutat i expressar-los d’una
manera eficaç, amb tant de rigor històric com de
competència performativa.
Si voleu més informació, visiteu:
museuhistoria.bcn.cat/es/node/857

bcn.cat/
museuhistoria

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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DIÀLEGS D’HISTÒRIA URBANA I PATRIMONI

JORNADES I SEMINARIS

Els Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni constitueixen
el format més flexible per explorar noves idees i per
comunicar estudis sobre la trajectòria de la ciutat, el
seu patrimoni historicoartístic i les representacions
urbanes de Barcelona i altres ciutats.

La gestió dels arxius arqueològics

127. Barcelona 1900, el punt de vista del fotògraf
Adolf Mas
Blanca Giribet, tècnica de Cultura, i Núria Peiris,
documentalista
Dilluns 5 d’octubre, a les 19 h

128. Els museus anatòmics de Barcelona, 1849-1938
Enric H. March, escriptor
Dilluns 19 d’octubre, a les 19 h

129. El paisatge sonor a la Barcelona del segle XVI: el
monestir de Sant Pere de les Puel·les
Ascensión Mazuela-Anguita, CSIC
Dilluns 2 de novembre, a les 19 h

130. La tuberculosi a l’espai social barceloní, 19291936
Celia Miralles Buil, Université de Lyon
Dilluns 16 de novembre, a les 19 h

L’Arxiu Arqueològic del MUHBA, després de 10 anys
de funcionament, obre un debat sobre la renovació
dels protocols amb l’objectiu de millorar l’eficiència
i l’eficàcia dels processos de neteja, d’inventari, de
classificació i d’emmagatzematge, i convida centres
similars d’altres ciutats d’Europa per abordar usos,
procediments, necessitats, gestió, problemàtiques
i objectius d’aquests equipaments. Hi intervindran:
Gemma Hernández, Serveis Territorials del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Duncan
H. Brown, Archaeological Archives, Historic England;
Rolande Simon-Millot, Centre de conservation et
d’études de Lorraine, service régional de l’archéologie;
Iñaki García Camino, Bizkaiko Arkeologi Museoa; Anna
Oliver, magatzem d’Arqueologia de Lleida, i Lídia Font i
Emili Revilla, MUHBA.
Dijous 29, de 9 a 19.30 h, i divendres 30 d’octubre,
de 9 a 19.30 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà
Preu: 20 € (estudiants, aturats i jubilats: 10 €)

131. La construcció naval a Barcelona, segles XIV i XV

Paisatges urbans emergents:
el patrimoni fabril

132. El ferrocarril com a element estructurador de la
morfologia urbana de Barcelona, 1848-1900

4t taller sobre representació de la ciutat
Les antigues fàbriques i altres elements del llegat
fabril han obtingut un reconeixement creixent en la
configuració significativa dels paisatges urbans tant
del nucli històric de la ciutat com dels antics barris
industrials i obrers. En aquestes jornades, organitzades
pel Centre de Recerca i Debat del MUHBA, es
presentaran, en dues sessions de format diferent,
estudis, materials i propostes relacionats amb el
patrimoni industrial, els seus usos i el seu tractament en
el paisatge urbà.
Dijous 19 de novembre de 2015, de 16 a 20.30 h, i
dijous 17 de desembre de 2015, de 8.30 a 19.30 h.
Lloc: MUHBA Oliva Artés (carrer d’Espronceda, 142146)
Entrada gratuïta. Es recomana reserva prèvia.

Marcel Pujol Hamelink, arqueòleg
Dilluns 30 de novembre, a les 19 h

Rafael Alcaide González, UB
Dilluns 14 de desembre, a les 19 h

133. El Modernisme perdut a la Barcelona antiga

Raquel Lacuesta Contreras, historiadora de l’art, i Xavier
González Toran, documentalista
Dilluns 11 de gener, a les 19 h

134. Les llengües de la negociació al segle XV.
L’exemple barceloní

Stéphane Péquignot, École pratique des hautes études,
París
Dilluns 25 de gener, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà, 19 h.
Gratuït. Es recomana reserva prèvia.

DIMECRES DEL PARK GÜELL

La Barcelona deportada.
70 anys de l’alliberament dels camps nazis
Barcelona va ser, entre totes les ciutats de l’Estat, la que
va aportar el major nombre de víctimes. S’hi afirma que
poc més de 600 deportats i deportades havien nascut a la
ciutat, però recerques posteriors han doblat aquest nombre.
Persones amb vinculacions i procedències diverses, però
totes arrelades a la ciutat, que van patir la deportació
als camps d’extermini hitlerians durant la Segona Guerra
Mundial. D’entre els supervivents, no pocs contribuiren
després a organitzar, a Barcelona mateix, el combat
clandestí contra la dictadura de Franco.
Dijous 10 de desembre de 2015, de 18 a 20 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà
Entrada gratuïta. Es recomana reserva prèvia

Europa i Amèrica, Barcelona i l’Havana,
1765-1929
El cicle aborda la història compartida entre Barcelona
i l’Havana, i posa èmfasi en el desenvolupament i el
funcionament de les xarxes comercials i la naturalesa dels
fluxos migratoris documentats entre totes dues ciutats,
sense oblidar el marc polític d’aquest contacte intens, tant
abans de la independència de Cuba, el 1898, com en les
dècades posteriors. Hi intervindran: Josep Maria Fradera,
Martín Rodrigo Alharilla i Albert García Balañà, tots tres
de la UPF, i Jeanne Moisand, de la Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Gener de 2016
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà
Preu: 6 € (estudiants, aturats i jubilats: 3 €)

Balconada/BCN. Guia d’Història Urbana
A càrrec de Jordi Ramos, arqueòleg, i Joan Roca,
MUHBA
4 de novembre de 2015

Cultura i lleure al Park Güell
A càrrec de Mireia Freixa, UB, i Mar Leniz, Casa
Museu Gaudí
2 de desembre de 2015
Lloc: MUHBA Casa del Guarda / Park Güell, 18.30 h

PRESENTACIONS

L’Església a Catalunya durant la guerra
de Successió
A càrrec de J. Massot, C. Boada, I. Brugués i I.
Fernández Terricabras
Dimecres 28 d’octubre, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà

Memòriabcn.cat
Presentació de deu rutes virtuals per espais
d’història i de memòria de la Barcelona del segle XX.
Projecte de l’Associació Conèixer Història.
A càrrec de Jordi Guixé i Oriol López-Badell
Dijous 3 de desembre, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà

Gobernadores. Barcelona en la España
franquista (1939-1977)
A càrrec de P. Casanellas, M. Marín, M. Risques i
Javier Tébar
Dijous 14 de gener, a les 19 h
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà

