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BON PASTOR, LABORATORI D’UN BARRI
El Museu d’Història de Barcelona, el
Districte de Sant Andreu, l’Institut Municipal
de l’Habitatge i Rehabilitació, l’Associació de
Veïnes i Veïns del Bon Pastor i altres entitats,
junt amb la Universitat de Barcelona i Pla
de Barris, treballen conjuntament des de
fa temps per crear un punt de vista sobre
la història de Barcelona des de l’habitatge a
les Cases Barates del Bon Pastor, en el futur
espai museístic vinculat al MUHBA.
La jornada «Bon Pastor, laboratori d’un
barri» mostra, amb la participació de tots
els implicats i en un format poc habitual de
museu de carrer, els treballs efectuats fins
ara i proposa mecanismes per donar una
nova empenta al projecte i per ampliar la
col·lecció social de patrimoni del Bon Pastor
en curs de formació.

DISSABTE 30.03.19
De 10 a 12 h i de 16.30 a 18 h
Itinerari comentat al barri i al projecte del
MUHBA Bon Pastor
Inici davant la Biblioteca Bon Pastor
(c/ Estadella, 64)
12 h
Tour museològic:
Envoltem l’illa! El Bon Pastor fa museu
12.30 h
Performance:
Recreació de les Cases Barates
CASAL DE GENT GRAN DE BON PASTOR (c/ Ardèvol, 14)
De 12.30 a 14.30 h
El gran film:
Making of del projecte del MUHBA
De 14.30 a 16 h
Vídeo:
Pla de Barris
18-20 h
Tarda de festa:
La rumba del Bon Pastor

Activitats organitzades amb la participació del Districte
de Sant Andreu, l’AVV del Bon Pastor, l’Institut de
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i el Pla
de Barris.
MUHBA BON PASTOR
c/ Barnola, s/n
TRANSPORT PÚBLIC:
Bus: H4 i V33
Metro: L5 (Sagrera) + L9N (Bon Pastor)
Tot i que l’entrada és gratuïta, cal fer la reserva prèvia
a l’apartat “Entrades i reserves” del web
barcelona.cat/museuhistoria.cat
barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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