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MUHBA FABRA I COATS-2
NAU F, LA CIUTAT DEL TREBALL EN MARXA 
PROJECTE ARQUITECTÒNIC I MUSEOLÒGIC

El Centre d’Interpretació del Treball és un 
equipament museístic en procés de creació 
que s’ubicarà a la nau F i la Sala de Calderes 
del recinte de la Fabra i Coats. Es tracta d’un 
projecte compartit amb el Districte de Sant 
Andreu, els Amics de la Fabra i Coats i altres 
entitats relacionades amb el món del treball, 
i el seu objectiu és oferir un espai museístic 
únic on reflexionar sobre el treball, la seva 
evolució històrica i el seu poder transformador 
en la formació de la gran ciutat.
En aquest seminari es vol presentar l’estat 
actual del procés, tant pel que fa al projecte 
arquitectònic per a la rehabilitació i adequació de 
la nau F, com a la definició del projecte museolò-

gic. La sessió es completarà amb una presenta-
ció de la col·lecció d’objectes de la Fabra i Coats, 
cedida pels Amics, i altres materials d’interès 
cedits per altres entitats, els quals constitueixen 
una part essencial del projecte museístic.

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE DE 2021

16.00 h 
Presentació
Lucía Martín González, regidora del Districte 
de Sant Andreu i d’Habitatge i Rehabilitació
16.30 h 
El projecte arquitectònic 
Patricia Tamayo, UTE Tamayo–Valls–
Matters Arquitectes
17.00 h 
El projecte museològic
Carles Puigferrat i Xavier Tarraubella, MUHBA

17.45 h 
Pausa
18.00 h 
La col·lecció d’objectes de la Fabra i Coats
Josep Bracons, ex-cap del Departament 
de Col·leccions del MUHBA
18.30 h  
Debat general
19.00 h 
Cloenda 

INSTITUT MARTÍ POUS (SALA D’ACTES)  
C. de Sant Adrià, 14-18 (Sant Andreu) 
08030 Barcelona
Presencial, amb reserva prèvia al web 
del MUHBA

Anvers: maqueta del projecte executiu per a la rehabilitació 
de la nau F de Fabra & Coats per adequar-la com a Centre 
d’Interpretació del Treball i la Ciutat. © Patricia Tamayo 
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