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PATRIMONI
AL LÍMIT
Cicle de xerrades

PATRIMONI AL LÍMIT
EL MUSEU DE L’HOSPITALET, a més de les tasques que
realitza habitualment, vol reflexionar, des d’un punt de
vista metodològic, sobre quina ha de ser la direcció que ha
de prendre un equipament de les seves característiques al
llarg dels propers anys.
La reflexió sobre “què volem ser quan siguem grans”
que ens proposem no és una aposta tancada, amb un inici
i un final. Tenim la ferma voluntat d’encetar un seguit de
reflexions —que s’aniran repetint en els propers anys—,
per tal d’anar definint la nostra posició en el camp del
patrimoni, no tan sols a la ciutat sinó en el nostre entorn.
Ens interessa, doncs, tant el procés de reflexió en si mateix
com les conclusions que se’n puguin treure.
Comencem aquest cicle a partir d’una qüestió que ens
sembla obligat posar en consideració: Quin ha de ser el
paper d’un museu, en el marc territorial de la conurbació
barcelonina i, per tant, exponent de les contradiccions que
genera aquesta situació.
Aquesta reflexió s’articularà mitjançant cinc sessions
lliures que volen donar a conèixer la realitat dels patrimonis
metropolitans a tothom que hi estigui interessat. I per
fer-ho, gaudirem de l’expertesa de cinc professionals de
reconegut prestigi que ens guiaran per les potencialitats
del patrimoni quan és dins del cinturó urbà i industrial de
les grans ciutats.
Cada conferenciant, a partir de la seva experiència
professional, explicarà com es dibuixa el patrimoni de la
perifèria a la ciutat contemporània, a partir de dues visions:
una de general i una altra de concreta.

CICLE DE CONFERÈNCIES
Les dates i els noms dels conferenciants proposats són els
següents:
Dilluns, 12 de novembre, a les 19 h
Manuel Domínguez, president del Centre d’Estudis de
L’Hospitalet (CEL’H)
Dimarts, 13 de novembre, a les 19 h
Xavier Roigé, director del màster de museologia de la
Universitat de Barcelona
Dimecres, 14 de novembre, a les 19 h
Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA)
Dijous, 15 de novembre, a les 19 h
Jusèp Boya, cap del Servei de Museus i Protecció de Béns
Mobles de la Generalitat de Catalunya
Divendres, 16 de novembre, a les 19 h
Jordi Pardo, membre del grup internacional d’experts en
polítiques culturals de la UNESCO

INSCRIPCIONS
A l’efecte d’organitzar l’espai, la inscripció a les xerrades és
gratuïta però obligatòria, i es pot fer per correu electrònic a:
cultura.museu@l-h.cat
cultura.memoria@l-h.cat

