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REINVENTAR EL MUSEU 
DE LA CIUTAT 
SESSIÓ I. L’ESPAI CENTRAL 
DEL MUHBA I EL SEU ENTORN

Amb aquest col·loqui comença el seminari 
taller del MUHBA sobre els museus de ciutat 
i la ciutadania al segle XXI, en el marc del qual 
es presentaran, en format de visites debat, 
projectes de diferents museus europeus. 
Entre ells, el projecte de transformació de la 
Casa Padellàs en àgora de la història, en 
exposició integradora de síntesi i en nucli de 
recerca i debat, d’acord amb el propòsit de 
reinventar els museus de ciutat com a espais 
de ciutadania a Europa que impulsa el Museu 
d’Història de Barcelona.
El seminari taller forma part de les reflexions 
que el MUHBA aspira a compartir amb la 
ciutadania i amb els altres museus membres 
de la seva xarxa, la City History Museums and 
Research Network of Europe, i amb el 
CAMOC, l’organització dels museus de ciutat 
de la UNESCO/ICOM, de cara a l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural 2018. Portada: projecte de reforma de la Casa Padellàs, 2017

DIMARTS 25 D’ABRIL
DE 17.30 A 21 H

17.30 h 
APUNTS
Entorn: El paper urbà i monumental del barri 
Gòtic al segle XXI. Joan Ganau, Universitat de Lleida
Lloc: La Casa Padellàs, inserció i trajectòria d’un 
edifici mòbil fet museu. Josep Bracons, MUHBA
Funció: Els museus de ciutat: noves estratègies 
com a espais de ciutadania. Joana Sousa Monteiro, 
Museu de Lisboa i ICOM/CAMOC
Ideació: La reinvenció i reforma de la Casa 
Padellàs com a espai nuclear de relats urbans. 
Joan Roca, MUHBA
19.30 h 
INTERMEDI
La Casa Padellàs i les vistes a l’entorn urbà des 
de la seva galeria
19.50 h 
TAULA DEBAT  
Joan Ganau, Josep Bracons, Joana Sousa i 
Joan Roca (moderador) 

Lloc: 
MUHBA Casa Padellàs, sala de Carreras Candi
Baixada de la Llibreteria, 7
Entrada gratuïta, es prega reserva prèvia 

Informació i reserves:
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació 93 256 21 22 
(de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)


