La bellesa cura
Una visita breu i intensa al Monestir de Pedralbes per a satisfer el desig
de conèixer i l’anhel de bellesa
L’activitat s’adreça especialment a grups de residents d’institucions sanitàries i geriàtriques i als
seus familiars, i a les associacions per a persones amb discapacitats i en risc d’exclusió social
Visites en grups organitzats
i amb reserva prèvia,
de dimarts a dissabte,
de 10 a 17 h.
Diumenges, de 10 a 20 h.
Lloc:
MUHBA. Monestir de Pedralbes
Activitat gratuïta de març
a setembre de 2010
Imprescindible reserva prèvia:
Telèfon 93 256 21 22
reserves-mhcb@bcn.cat

Cal indicar les característiques de mobilitat del grup
o altres necessitats específiques si es requereixen.

PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA DEL MUHBA“LA BELLESA CURA”
Dimarts 23 de març de 2010
MUHBA. Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9)
Format de l’acte:
Presentació i roda de premsa del projecte
Públic: de 9:30h fins després de la visita comentada al museu del Monestir de Pedralbes.
Premsa: de 10h fins després de la pausa i cafè. Opcionalment la premsa pot quedar-se a la
conferència i fer la visita comentada.
9:30-10:00h
Acreditacions i lliurament de materials.
10:00h
Benvinguda a càrrec del Sr. Jordi Martí i Grau, delegat de cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
de la Sra. Carolina Homar i Cruz, directora general de l’ICASS del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, del Sr. Joan Roca i Albert, director del MUHBA.
Museu d’Història de Barcelona, i de la Sra. Montserrat Ballari i Espuña, Presidenta delegada de
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
10:30h

El consol de la bellesa, conferència de presentació del projecte “La Bellesa Cura”, a càrrec de
Joan Roca i Albert i Anna Castellano i Tresserra (MUHBA)
11:00h
Pausa cafè.
11:30h

La bellesa és a la mirada, conferència a càrrec de Màrius Serra, escriptor i periodista.
12:30h

Una aproximació formal al Monestir de Pedralbes . Visita comentada.
13:00h
Fi de la sessió.

PRESENTACIÓ:
El consol de la bellesa
El gaudi de la bellesa i la cultura són drets de totes les persones, cabdals en el seu
desenvolupament vital.
Des del MUHBA. Museu d’Història de Barcelona voldríem oferir les màximes facilitats per garantir
l’accés de tothom a un patrimoni dens en història i excepcional en la seva forma.
És en aquest sentit que presentem el projecte “La Bellesa cura” al MUHBA. Monestir de
Pedralbes, un espai especialment indicat per conèixer i experimentar amb tots els sentits.
Es tracta d’oferir unes visites breus però viscudes, acompanyades i obertes a tots aquells
col·lectius que requereixen d’una especial atenció per motius d’edat o de salut.
Els volem oferir un temps especial i diferent en un lloc singular, cercant, alhora, els efectes
terapèutics de les coses belles.

ANTECEDENTS:
La bellesa cura al Monestir de Pedralbes
El mes de març del 2009 vam iniciar al Monestir de Pedralbes , de forma experimental, el
projecte que aleshores vam denominar “La bellesa Cura”. Es tractava d’oferir unes visites
especials, conduïdes per un educador, i adreçades particularment a familiars, malalts i
acompanyants de l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Atenent a les recomanacions dels responsables
d’aquell centre, aquesta primera campanya es va circumscriure a l’àrea de traumatologia, per
tractar-se d’uns malalts de llarga durada i amb unes condicions físiques que, tot i les limitacions,
els permetia la sortida del centre. La satisfacció amb que van acollir la proposta de visitar el
monestir i les seves valoracions un cop retornats a l’hospital ens van ratificar l’oportunitat de la
proposta.

El Monestir de Pedralbes: Un Spa per l’esperit
El Monestir es mostra com un espai especialment apte per a experimentar d’una forma sensorial
l’art i la cultura. La bellesa i serenor que respira el claustre i les diferents estances que giren al
seu entorn, és el resultat del pensament d’una època en la que la salut es concebia com l’estat
d’equilibri entre la part física i l’emocional de les persones i aquestes amb el seu entorn.

Determinats indrets com els monestirs i els hospitals que hi havia en molts d’ells, cercaven de
forma deliberada aquesta sintonia, amb una bellesa perfectament calculada i ordenada pensada
per ajudar a aconseguir aquest equilibri personal tant a aquells que hi habitaven com als que hi
acudien amb el desig de recuperar-lo per curar-se.

Avui, més enllà dels avenços científics per la cura de les diferents malalties, és plenament
acceptat els efectes beneficiosos que produeixen els estímuls sensorials per la millora de certes
problemàtiques i si es vol assegurar la salut integral de les persones i el seu desenvolupament
emocional i intel·lectual.
El mateix museu en té experiència al respecte amb els resultats positius obtinguts amb d’altres
projectes com el que denominen “Passeig de Percepcions” i que concebut en origen per a nens
d’educació infantil a qui s’oferia un passeig multi-sensorial pel monestir com a estímul per a
desenvolupar les seves capacitats cognitives i emocionals, ben aviat es va veure igualment apte
per aquells altres nens i joves amb discapacitats psíquiques i físiques però a qui la estimulació
dels sentits contribuïa també a millorar el seu benestar emocional. Aquesta experiència ens
motiva a avançar en aquesta línia en el nou projecte de la “Bellesa Cura”.
Tot i tractar-se d’una experiència pionera, el museu comparteix amb altres institucions aquest
desig de fer de Barcelona una ciutat més cohesionada, sensible i compromesa per la qual cosa,
la iniciativa compta amb la col·laboració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya, i el suport de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de
Barcelona i l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de la Diputació de Barcelona que donaran cobertura
al projecte i en faran arribar el seu coneixement a tots aquells col·lectius que són susceptibles
de ser-ne beneficiaris. És preveu que el projecte pugui continuar en successives campanyes que
s’oferiran al llarg de l’any en el marc de les diferents programacions que ofereix el museu.

Centre de Recerca i Debat del MUHBA
JORNADA:
“El consol de la bellesa”
Dimarts 4 de maig de 2010
Programa
09.45-10.15 Acreditacions i lliurament de documentació
10.15-10.30 Inauguració de la jornada, amb el Dr. Moisès Broggi
10.30-11.15 La qüestió de la bellesa. Una visió de l’art des de la neurobiologia de la discapacitat
intel·lectual, Dra. Mara Dierssen (neuròloga i investigadora del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, Premi
Nacional de Pensament i Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya. 2008)
11.15 -11.45 Pausa cafè
11.45-12.30 L’evolució del cervell humà i l’apreciació de la bellesa, Dr. Marcos Nadal (professor del
Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears)
12.30-13.00 Debat. Moderació a càrrec d’Anna Castellano i Tresserra
13.00-14.00 Presentació dels projectes del MUHBA: El programa La bellesa cura,fonaments i mètode, Joan
Roca i Albert (director del MUHBA) i Dra. Anna Castellano i Tresserra (conservadora en cap del MUHBA Monestir de
Pedralbes) Un passeig de percepcions,ventalls de propostes Gemma Bonet (assessora del departament
d’Activitats del MUHBA) i Reina Capdevila (professora de l’Escola de Magisteri Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull i assessora pedagògica del projecte) Escola d’art per a persones amb discapacitació intel·lectual,
Fundació Llars Residencials per a persones amb discapacitació intel·lectual, amb la participació de la Facultat de
Belles Arts de la UB i el MUHBA
16.00-17.00 Bellesa torbadora, Dr. Vicenç Furió (professor d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona)
17.00-18.00 La bellesa: ferida, sentit i transcendència, Dr. Francesc Torralba (catedràtic de Filosofia de la
Universitat Ramon Llull)
18.00-18.45 Debat general. Moderació a càrrec de Joan Roca i Albert
18.45 Acte de cloenda

Data: 4 de maig de 2010
Lloc: MUHBA. Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9. 08034 Barcelona)
Preu: 30 € (quota reduïda per a estudiants, aturats i jubilats: 15 €). Preu especial per a les institucions que
participen en el programa La bellesa cura. Places limitades. És imprescindible fer reserva prèvia: Telèfon 93 256 21
22. reserves-mhcb@bcn.cat. Hi haurà traducció en llenguatge de signes, prèvia sol·licitud

Cal indicar les característiques de mobilitat del grup o altres necessitats específiques si es requereixen

Amb la col·laboració de:

EL MUHBA COMPTA AMB EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU

