MERCAT DE SANTA
CATERINA
Descripció de l'espai

MUHBA SANTA CATERINA
Mercat Municipal de Sanat Caterina
Pl. Joan Capri
08002 Barcelona

TIPUS DE CONTRIBUCIÓ
VOLUNTARIA

FUNCIONS REQUERIDES

Situat dins de l’actual Mercat de Santa Caterina,
aquest espai resumeix alguns dels fets fonamentals
de la història de Barcelona, des de l’edat del Bronze
fins a les últimes manifestacions de l’arquitectura
contemporània. Al segle XIII, s’hi aixecà el Convent
dominicà de Santa Caterina, primera seu del Consell
de Cent de la ciutat. L’any 1835 fou enderrocat –
malgrat la seva indiscutible vàlua artística- i
convertit en el segon mercat de Barcelona. L’espai
expositiu del Centre d’Interpretació recull tots els
detalls d’aquesta història que culmina amb la
reforma del mercat, obra d’Enric Miralles i
Benedetta Tagliabue

Prestació de treball voluntari en relació a la posada
en funcionament d'un centre del museu.
En aquest cas la col·laboració entre voluntari i el
MUHBA es limita a un període de temps de dos
mesos, renovable per voluntat expressa d'ambdues
parts.
L'entrada a l'espai és gratuïta i la visita lliure , es a
dir, no hi ha presència de personal del MUHBA
per atendre als visitants. D'altra banda, la visita de
l'espai esta supeditada als horaris del Mercat
Es demana al voluntari que contribueixi a posar a
l'abast del ciutadà aquest patrimoni i que ajudi a
mantenir en bon estat els recursos que serveixen
per explicar-lo.

TASQUES
Les funcions d'atenció al públic i de control de l'espai es concreten en les tasques
següents:
 Acollir els visitants, informar-los del recorregut de la visita i oferir-los
explicacions sobre les restes arqueològiques .
 Posar en coneixement dels visitants els centres que formen part del Museu
d'Història de Barcelona i l'activitat que realitzen. A tal efecte caldrà que el
voluntari sàpiga en detall el programa d'activitats trimestral i que conegui els
procediments per apuntar-s'hi.
 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat de l'espai i vigilar que no es
sobrepassi la seva capacitat (20 persones en la terrassa que fa de mirador)
 Atendre consultes i recollir suggeriments o queixes que els visitants vulguin
realitzar
 Recollir les incidències en relació al deteriorament, mancances o mal
funcionament dels recursos museogràfics (elements de l'exposició, il·luminació
de l'espai o afectacions en les infraestructures) i notificar-les al responsable
del MUHBA del programa de voluntaris.
 Assistir a les sessions de formació impartides pel personal del MUHBA en
relació a la interpretació dels elements patrimonials exposats

DISPONIBILITAT
4 hores setmanals repartides en dos dies a escollir entre les opcions següents:
 Dimarts i dijous de 11 a 13 h
 Dilluns i dimecres de 11 a 13 h
 Dissabtes de 10 a 14 h

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DEL MUHBA
Xavier Clarià

Telèfon: 932 562 115

Correu: clamacultura@gmail.com

