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REINVENTAR EL MUSEU 
DE LA CIUTAT

SESSIÓ VI.
PERIFÈRIES I CENTRES: 
UNA XARXA COMPARTIDA

En consonància amb les darreres 
reflexions sobre la definició i la funció 
dels museus de ciutat, en què es posen 
en relleu els conceptes d’espai social i 
cultura urbana en clau històrica i 
patrimonial, el museu es planteja com 
fer un pas endavant en l’aposta per un 
museu a múltiples escales, reconeixent 
la història i la cultura dels barris com a 
història i cultura de la ciutat i viceversa, 
tant en la construcció del relat urbà com 
en la gestió pública comunitària dels 
espais museístics.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE
De 16.00 a 19.00 h
16.00 h
Visita comentada a l’exposició Barcelona 
Flashback. Kit d’història en 100 objectes
Una proposta experimental per definir el MUHBA 
del segle XXI en l’horitzó de la reforma de la Casa 
Padellàs com a Casa de la Història de Barcelo-
na, nucli vertebrador de la xarxa d’espais 
patrimonials del Museu per tota la ciutat. Una 
exposició que planteja un canvi radical en la 
manera de veure i visitar la ciutat. Un projecte 
innovador, amb un mètode de lectura històrica 
interrogativa d’objectes, arquitectures, barris i 
paisatges. A càrrec de Joan Roca, MUHBA.
17.30 h 
Taller per compartir l’experiència de la visita i 
comentar els projectes del museu als diferents 
espais patrimonials repartits per la ciutat, amb 
un espai nuclear concebut com a àgora 
ciutadana a la Casa Padellàs.
18.45 h 
Cloenda

MUHBA Plaça del Rei
Trobada al pati de la Casa Padellàs
Plaça del Rei, s/n

Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia.

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

barcelona.cat/museuhistoria
faceebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Portada: Mapa MUHBA Museu Xarxa, 2019
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