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PAISATGES URBANS EMERGENTS.
LLEGATS SINGULARS A BARCELONA

En el marc del màster internacional Intervenció en el 
paisatge i gestió del patrimoni, organitzat per la UAB 
i el MUHBA, es proposa un cicle de vuit conferències 
que incidirà en diversos aspectes de les relacions 
entre patrimoni i paisatge urbà diferenciant les 
possibilitats d’intervenció i gestió en el paisatge urbà 
i el patrimoni en dos sentits: en primer lloc, quan es 
tracta de singularitats patrimonials concretes, que 
representen fites en el paisatge urbà i que reclamen 
noves condicions de visibilitat i llegibilitat urbanes 
des d’un punt de vista relacional i, en segon lloc, 
quan es tracta d’àrees urbanes amb un clar contin-
gut zonal on són pertinents visions més contextuals.
Les conferències s’oferiran en diferents barris i llocs 
de Barcelona on els llegats singulars caracteritzen 
de diferents maneres el paisatge urbà i on el MUHBA 

ha fet o té plantejats projectes d’intervenció i gestió 
en el patrimoni urbà. 
Els quatre ponents oferiran una conferència oberta 
en què exploraran aquests aspectes generals i, a 
continuació, es farà una visita a l’entorn que ha 
acollit la sessió.

Dimecres 31 de maig, de 18 a 20.30 h
Ordinary landscapes and urban heritage 
in Europe 
Bas Pedroli, director d'UNISCAPE, Xarxa Europea 
d’Universitats per a la Implementació de la 
Convenció Europea del Paisatge. Universitat de 
Wageningen, Holanda.
Visita taller a les restes patrimonials del turó 
de la Rovira
MUHBA turó de la Rovira 
(c. Marià Labèrnia s/n)

Dimecres 7 de juny, de 17.15 a 20.45 h
Patrimonis emergents per reciclar paisatges
Juanjo Galán, Alvar Aalto University, Hèlsinki.
Visita taller al sistema de la Casa de l’Aigua
de Trinitat Vella i Nova
MUHBA Casa de l’Aigua (parc de les Aigües. 
Torrent de la Perera, s/n)

Dimecres 5 de juliol, de 19 a 20.30 h
Smartscapes: 
urban heritage in the era of the digital society 
Victoria Szabo, Trinity College of Arts and 
Sciences, Duke University, Durham, Estats Units.
Visita taller a Oliva Artés
MUHBA Oliva Artés 
(c. d’Espronceda, 142-146. Parc del Centre del 
Poblenou)

Dimecres 26 de juliol, de 18 a 20 h
The new sublime: on heritage landscapes 
Simon Morley, Dankook University, Corea del Sud.
Projecció de l’audiovisual: Els últims 10 dies de les 
xemeneies, de Christopher Willan
MUHBA plaça del Rei, sala Martí l’Humà

Entrada gratuïta. 
Es recomana reserva prèvia
Informació i reserves
reservesmuhba@bcn.cat
T. 932 562 122
Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h


