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MUHBA FABRA I COATS-3
NAU F, LA CIUTAT DEL TREBALL 
EN MARXA. LA MUSEOGRAFIA 
I LES COL·LECCIONS
El projecte MUHBA Fabra i Coats – Barcelona, 
ciutat i treball ha de convertir la Nau F i la Sala de 
Calderes en un equipament museístic on s’explicarà 
el treball a Barcelona en el seu context geohistòric, 
recollint la complexitat i la transformació de les 
formes de treballar en el trancurs dels segles i 
oferint una mirada específica a la tradició industrial 
de Sant Andreu i a la Fabra i Coats com a establi-
ment fabril emblemàtic. Es tracta d’un projecte-
compartit amb el Districte de Sant Andreu, els 
Amics de la Fabra i Coats i altres entitats relaciona-
des amb el món del treball.

Les obres per a la rehabilitació de la Nau F ja estan 
en curs, així com l’elaboració del projecte museo-

gràfic i expositiu, en el qual tindrà un pes específic 
i significatiu la col·lecció d’objectes de la Fabra i 
Coats, cedida pels Amics a l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) el 2009, i altres materials 
d’interès procedents d’altres entitats. 

En aquest seminari es vol presentar el projecte 
museogràfic i de disseny de l’espai, el projecte 
expositiu i les darreres actuacions realitzades de 
tractament, condicionament i conservació de la 
col·lecció d’objectes.  

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 
DE 2022
16.00 h 
Obertura
16.30 h 
El projecte museogràfic i de disseny de l’espai  
Patricia Tamayo, arquitecta

17.00 h 
El projecte expositiu
Judith Barnés i Carles Puigferrat, equip MUHBA
17.30 h 
Pausa
17.45 h 
Registre, condicionament i conservació d’objectes 
Lídia Font, Núria Miró, Anna Làzaro, Anna Garcia 
i Marta Segarra, departament de col·leccions del 
MUHBA
18.15 h 
Debat general 
18.45 h           
Cloenda

MUHBA FABRA I COATS
Recinte Fabra i Coats. Espai Vertical (Sant Andreu), 
carrer de Sant Adrià, 14-18, Barcelona
Entrada gratuïta. Places limitades. 
Presencial amb reserva prèvia al web del MUHBA 

Anvers: vista exterior de la nau F del recinte Fabra i Coats. 
©MUHBA/Manuel Cohen
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