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El MUHBA presenta en aquesta jornada els
projectes més destacats relacionats amb el
museu digital i virtual: la restitució patrimonial
en 2D i 3D, les col·leccions en línia, el museu
virtual, les innovacions en l’arquitectura
conceptual del web, i també la creació de nous
formats de programació virtual i semipresencial.
En aquests temps de pandèmia, el MUHBA s’ha
reinventat i ha creat noves formes de relacionar-se amb la ciutadania. Amb aquest objectiu,
ha treballat intensament en l’acceleració digital
en els formats i continguts.
En aquesta jornada el MUHBA reflexiona sobre
cap a on va el museu, en una trajectòria que ha
de conjuminar presència i virtualitat per
adaptar-se als nous temps.

17 DE DESEMBRE, DE 9.30 A 14 H
9.30 h
Presentació
Joan Roca, director del MUHBA
9.45 h
Les sales del MUHBA i la història de Barcelona
Elena Pérez i Xavier Tarraubella
10.00 h
Integració d’una eina digital de representació 3D
en l’estudi d’un bé moble
Daniel Alcubierre, Lídia Font i Carla Puerto
10.15 h
Restituir la ciutat. Projectes 2D i 3D
Ramon Pujades
10.45 h
Torn de preguntes
11.00 h
Pausa
11.15 h
Digitalitzar les col·leccions per obrir-se a públics
nous. Col·leccions en línia: la vitrina virtual
Josep Bracons i Núria Miró
Transmissió en línia a través del canal Youtube del MUHBA

11.30 h
Cap al museu virtual
Daniel Alcubierre
11.45 h
Nous formats digitals que acosten el museu
a l’escola
Teresa Macià
12.00 h
El MUHBA digital i les xarxes socials del museu
Edgar Straehle
12.15 h
Les set portes del MUHBA, la nova web del museu
Mònica Blasco
12.30 h
Perspectiva internacional: A decalogue for city
museums in a time of pandemic
Joan Roca
12.45 h
Torn de preguntes
13.00 h
Debat general i conclusions
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