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Portada: Nens jugant a futbol, F. Català-Roca, Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, dècada de 1960
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EL FUTBOL 
CONSTRUEIX CIUTATS 
BARCELONA I EL FUTBOL 
AL SEGLE XX 

A tot arreu, el futbol ha canviat les ciutats i ho 
continua fent avui. Ha estat la base per al 
sorgiment de clubs esportius i ha contribuït a 
l’articulació de noves formes de lleure. Ha vist 
créixer un nou espectacle esportiu i ha ajudat a 
crear identitats des del barri fins a la ciutat i la 
nació. També ha estat fonamental per construir 
una trama urbana i un perfil de ciutat a la mida 
dels estadis, per integrar col·lectius nouvinguts, 
per articular un relat comunicatiu i per crear una 
indústria amb un gran influx econòmic. Són tantes 
les connexions entre el futbol i les ciutats que és 
imprescindible posar-les sobre la taula i analitzar- 
les. Sota l’empara de l’impacte d’aquest esport, 
s’organitza una taula rodona per presentar el 
projecte d’una exposició i un simposi internacional 
sobre el futbol i per reflexionar sobre aquest 
fenomen i la ciutat al segle XX.  

DIJOUS 27 DE SETEMBRE
16 h  
Obertura
Marta Carranza, comissionada d’Esports 
de l’Ajuntament de Barcelona, i Joan Roca, 
director del MUHBA
16.30 h  
Projecte d’exposició i simposi internacional
Carles Santacana (UB) i Xavier Pujadas (URL), 
comissaris de l’exposició
17.15 h  
Debat general
17.45 h  
Pausa
18.15 h  
El futbol i la construcció de les ciutats 
modernes al segle XX

Taula debat amb la participació de Natàlia Arroyo, 
periodista; Lluís Permanyer, periodista, i Carles  
Santacana i Xavier Pujades, comissaris de l’exposi-
ció. Modera: Aitor Lagunas, director de Panenka
19.15 h 
Debat general 
19.45 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

Amb la col·laboració de: 
Institut Barcelona Esports


