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RELATS DE FEINA
TALLER SOBRE LES FONTS 
ORALS I LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

SESSIÓ I
En el marc de les actuacions impulsades per 
l'Institut de Cultura de Barcelona en l'Any Europeu 
del Patrimoni Cultural, el MUHBA, proposa aquest 
primer taller sobre els sistemes per enregistrar 
memòries i documents orals de l'era industrial en 
col·laboració amb les comunitats i sobre les 
possibilitats de projectes de treball compartits 
entre les entitats i el Museu, amb un objectiu doble: 
primer, facilitar els mecanismes que estiguin al 
nostre abast per posar en comú la informació 
existent recollida per cada entitat i, segon, 
promoure noves col·laboracions per recollir fonts 
documentals orals que ens permetin augmentar el 
nostre coneixement sobre les condicions de vida en 
entorns de feina i de vida associativa. Hi participa-
ran persones, associacions i altres entitats 
interessades, atès que aquests tipus de tasques de 
recerca només es poden dur a terme si s’elaboren 

mecanismes capaços d’establir una coordinació 
conjunta entre les comunitats interessades en la 
preservació del patrimoni i el món del treball.
Coordinació científica: Mercè Tatjer, UB

DIMARTS 27 DE FEBRER
15.45 h
L'Any Europeu del Patrimoni cultural i les 
memòries de Barcelona
Mercè Tatjer, UB, i Joan Roca, MUHBA
16.30 h
Memòria oral a les fàbriques i tallers 
de Barcelona
Cristina Borderies, UB 
17.10 h 
Memòries de formació i treball a les escoles 
històriques de Barcelona
Cèlia Cañellas, UB
17.50 h 
Pausa 
18.20 h 
Memòria i recuperació del patrimoni de les 
cooperatives
Marc Dalmau, antropòleg i soci fundador de la 
Ciutat Invisible

19.00 h
Taula debat amb la participació de persones, 
entitats i associacions a fi d’exposar els treballs 
que s’estan duent a terme i proposar activitats 
conjuntes per tal d’assolir objectius compartits. 
20.45 h
Cloenda

MUHBA Plaça del Rei
Sala de Martí l’Humà
Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia.

Informació i reserves 
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: tel. 93 256 21 22
(de dilluns a divendres feiners, de 10 a 14  
i de 16 a 19 h)
 
barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura


