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Un projecte en construcció que amalgama íntimament materials d‟exposició, 
conferències i debats, sedimentació en pàgines web i publicacions 

Una exposició que aborda les pràctiques transnacionals dels barcelonins més 
recents, en cerca de nous conceptes per explorar els canvis històrics relacionats 
amb les migracions 

Una mostra que reflexiona sobre algunes innovacions en la vida urbana d‟aquesta 
darrera dècada d‟intensa aportació humana i sobre el dia a dia en les relacions 
pràctiques, agrupades en cinc àmbits: “Imaginaris”, “Connexions”, “Intimitats”, 
“Negocis” i “Asimetries” 

Un darrer àmbit, “Trajectòries” on s‟aborden, ja en clau rigorosament històrica, la 
rellevància de les successives onades migratòries en la conformació de la metròpoli 
de Barcelona en els temps contemporanis 

Plànol de l’exposició  
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EL PROJECTE 
Barcelona Connectada 
En l’Any Europeu del Diàleg Intercultural s’ha parlat molt de les identitats, de com des de pòsits 
culturals d’orígens diferents els individus i els col·lectius es modelen i són capaços de compartir els 
trets suficients per projectar un àmbit cultural i polític cap al futur.  
 

En el Projecte Barcelona Connectada, construït com un procés de treball que amalgama 
íntimament materials d’exposició, conferències i debats, sedimentació en pàgines web i 
publicacions, es procurarà de mostrar l’essencial del dia a dia, o com la gran ciutat modela 
identitats i construeix imaginaris col·lectius, més enllà dels orígens culturals i de les comunitats. Un 
procés que pot produir-se en climes socials molt diferents, que en condicionen decisivament el 
resultat. 
 

 

 
 

 .  
 

 

 

Projecte Barcelona connectada 
18 de Novembre de 2008 

 
Reunió al Museu d’Història de Barcelona, 

MUHBA 
 

Trobada amb els mitjans de comunicació i 
plataformes de difusió d’associacions i 

col·lectius de nouvinguts a Barcelona per  a 
convidar-los a participar en el projecte. 

 

Projecte Barcelona connectada 
11 de desembre de 2008. Saló del Tinell 

 
Debat de reflexió sobre el projecte Barcelona connectada 

S’explica la natura de l’exposició, es parla de les activitats al voltant de la mostra i les diferents vies de canalització de les 
propostes de col·laboració i participació en el projecte per part de les diferents entitats i col·lectius.  
L’acte s’amenitza amb la interpretació del grup de música l ‘Ensemble Diapason i el seu director explica com els músics són 

també part i exemple dels conceptes que incorpora aquest projecte a través de les seves composicions.  

Al final de l’acte es fa un brindis per celebrar junts el projecte de col·laboració que culminarà en una exposició que té la 

voluntat de construir-se entre tots. 
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L’EXPOSICIÓ 
Les categories d’immigrant i de cosmopolita s’encavalquen quan una part significativa dels 
habitants de la metròpoli de Barcelona la formen persones de molt variada condició i posició que 
teixeixen vincles econòmics, socials i culturals quotidians entre mons diversos, gràcies als avenços 
en les comunicacions i els transports. 
 

Fins a quin punt és aquesta una situació inèdita respecte d’altres moments històrics de ràpid 
creixement migratori? 
 
L’exposició aborda les pràctiques transnacionals dels barcelonins més recents, en cerca de nous 
conceptes per explorar els canvis històrics relacionats amb les migracions. 
 

   
 

   
 
 

 
En els anys d’expansió de la darrera dècada la metròpoli de Barcelona s’ha globalitzat, ha afrontat 
nous reptes i ha disposat de noves possibilitats. 
 
La globalització no ha afectat tan sols les elits i les grans empreses, com s’imaginava en temps de 
la Barcelona olímpica, sinó que el creixement migratori ha dinamitzat tota la ciutat. 
 
De manera inesperada, Barcelona ha experimentat un intens canvi humà ben visible als carrers, 
les empreses i els comerços i també dins de les cases, amb les persones que tenen cura de la llar.  
Un de cada sis ciutadans de la metròpoli ha nascut fora de l’Estat, i el seu arrelament a la ciutat i a 
Catalunya ha anat paral·lelament al manteniment de connexions amb els pobles i ciutats des d’on 
han arribat. 
 
El concepte d’immigrant i el de cosmopolita se superposen. Pels locutoris, pels mòbils i per Internet 
circulen amor, diners i negocis, i s’han creat xarxes transnacionals que connecten Barcelona amb 
molts altres punts del planeta. 
 
La gran ciutat és un gresol eficaç per convertir tots aquests vincles en un factor d’innovació social i 
cultural, sempre que s’insereixin en la trajectòria històrica de Barcelona i que les diferències de 
drets i la precarietat econòmica no anul·lin el seu potencial. 

Barcelona connectada, ciutadans transnacionals. 

Creixements migratoris i pràctiques urbanes. Saló del Tinell del MUHBA 
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PRESENTACIÓ 
 
Barcelona connectada, ciutadans transnacionals 
Creixements migratoris i pràctiques urbanes 
 
El Museu d‟Història de Barcelona (MUHBA), presenta, dins el marc del programa Barcelona 

Diàleg Cultural, l’exposició organitzada pel Museu amb la col·laboració de la Fundación Jaume 
Bofill, Barcelona connectada, ciutadans transnacionals. Creixements migratoris i pràctiques 
urbanes La mostra reflexiona sobre algunes innovacions en la vida urbana d’aquesta darrera 
dècada d’intensa aportació humana i sobre el dia a dia en les relacions pràctiques, agrupades en 
cinc àmbits: “Imaginaris”, “Connexions”, “Intimitats”, “Negocis” i “Asimetries”. L’exposició analitza 
com les relacions entre uns i altres, més enllà dels orígens culturals, modelen una ciutat cada cop 
més globalitzada. Al final d’aquest recorregut, s’aborden, ja en clau rigorosament històrica, la 
rellevància de les successives onades migratòries en la conformació de la metròpoli de Barcelona 
en els temps contemporanis, amb intent de fer balanç per a la ciutat dels anys 1900, 1930, 1975 i 
2007. 
 

    
 

Barcelona connectada, ciutadans transnacionals. Creixements migratoris i pràctiques urbanes 
s’inscriu en la línia d’exposicions centrades en tots els aspectes històrics que contribuïren a la 
formació de la Barcelona actual, dins el programa d’exposicions temporals sobre la Barcelona 
moderna i contemporània que organitza el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). 
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BARCELONA GLOBALITZADA 
Un objectiu del projecte olímpic era situar Barcelona al mapa. El procés ha tingut èxit, però d’una 
manera imprevista: la internacionalització no s’ha generat tan sols per les elits i les activitats de 
tecnologia avançada o per part de les grans empreses, sinó que ha afectat tota la població i el 
conjunt de l’economia. Barcelona s’ha convertit en una ciutat global. L’adaptació no resulta sempre 
fàcil, ni per als immigrants ni per als qui els reben; però al llarg de la història els immigrants sempre 
han suposat un cabal de capital social per al progrés de la ciutat.  
 
En la dècada de 1998 a 2007, els ciutadans de la metròpoli augmenten i es diversifiquen. Com en 
anteriors episodis de creixement migratori, els acabats d’arribar s’han ocupat de les feines més mal 
pagades i dures, però la seva condició ha estat més variada que mai. El flux migratori ha implicat la 
ciutat sencera, de la construcció, la indústria i els comerços a la cura domèstica, els despatxos 
professionals i les universitats. 
 
Immigrants o cosmopolites? Els qualificatius es difuminen quan molts dels nous ciutadans, 
independentment de la seva situació, condició i origen estableixen, gràcies als avenços en les 
comunicacions en temps real, connexions freqüents per damunt de les fronteres: vincles 
transnacionals propis d’una gran metròpoli dins la xarxa urbana mundial. Marcarà la crisi l’entrada 
en un altre període diferent? 
 
 
 

  
 
 
 
L’exposició s’interroga sobre algunes innovacions en la vida urbana associades a aquest canvi 
humà, sobre els canvis associats a les relacions pràctiques entre uns i altres; per abordar, al final 
del recorregut, el paper dels nouvinguts en la conformació de la metròpoli contemporània. Perquè 
la història de Barcelona no pot explicar-se sense el capital social aportat per les successives 
onades migratòries al progrés de la ciutat. 
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IMAGINARIS 
Als terrats de Barcelona hi ha moltes antenes parabòliques, que en el cas dels seus ciutadans més 
recents poden nodrir els vincles amb les àrees culturals d’origen. L’accés a la web i a la televisió 
per satèl·lit faciliten que idees, creences i representacions culturals es difonguin avui de manera 
global. Ara bé, la coexistència i reformulació de diferents imaginaris es resol a cada ciutat d’una 
manera singular. Si no ho impedeixen fractures socials profundes, una metròpoli com Barcelona 
constitueix, per la densitat i varietat dels contactes que s’hi produeixen, un catalitzador 
d’innovacions privilegiat. Però les noves aportacions, perquè siguin tals, han de poder inserir-se 
d’una manera satisfactòria dins de la trajectòria cultural pròpia de la ciutat. És en aquest diàleg 
innovador que els mitjans i plataformes de creació i de difusió impulsats pels col·lectius 
d’immigrants poden adquirir un paper rellevant.  
 
 

 
 
 
CONNEXIONS 
Pel mòbil, els locutoris i Internet transiten, en temps real i entremesclats, amor, informació i 
recursos econòmics entre punts allunyats del planeta. Una persona pot fer-se present i planejar el 
seu futur i el de la seva família a cavall de dos llocs o més, de dues o més escales socials. Aquest 
fenomen, que antany sols era possible en migracions de proximitat –com les que vinculaven 
Barcelona i l’interior de Catalunya–, gràcies als nous mitjans de comunicació depèn avui molt 
menys de la distància. Les modalitats i la durada d’aquestes connexions transnacionals són 
variables i tenen un paper diferent segons la condició i situació dels seus protagonistes. En 
qualsevol cas, l’existència d’aquests vincles no limita necessàriament l’arrelament en una 
Barcelona que s’ha convertit en epicentre de la pròpia vida i en punt d’anclatge a Catalunya i a 
d’altres àmbits socioculturals més amplis. 
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INTIMITATS  
Persones que cuiden persones i famílies connectades. El treball en el servei domèstic és avui, com 
ho fou en el passat, una forma d’incorporació a la ciutat. Per a moltes famílies barcelonines és una 
oportunitat d’alleugerir part de les tasques domèstiques, en un context de difícil conciliació entre la 
vida laboral i familiar, especialment per a les dones. La dona que té cura de la casa i dels pares o 
dels fills d’altres tot sovint ha hagut de deixar els seus propis al lloc d’origen i confiar-los als seus 
familiars. En un intercanvi sovint desigual, per la precarietat en què solen trobar-se els treballadors 
domèstics, la globalització s’insereix, paradoxalment, en la intimitat. En la relació diària entre les 
persones que cuiden i les famílies barcelonines ateses, el contacte cultural circula per les cuines i 
els menjadors. Al seu torn, a milers de quilòmetres, Barcelona, i de retruc Catalunya i Europa, 
circulen per les cases i ciutats dels qui han vingut aquí a treballar. 
 
 

 

 
 

 
 
NEGOCIS  
L’empenta mercantil d’alguns barcelonins recents ha canviat la fesomia de molts carrers i de certs 
polígons industrials. En un ambient de treball en condicions sovint molt dures, el sorgiment d’una 
multitud de petites empreses ha reviscolat activitats en declivi, com el petit comerç, i ha impulsat 
noves activitats de producció i, sobretot, de distribució, fins al punt d’aparèixer a la metròpoli 
imprevistes àrees i eixos de nova centralitat comercial. És un fet geogràficament rellevant i que ja 
té un cert pes econòmic a Barcelona, com a d’altres metròpolis, on el procés es troba encara més 
avançat. Bona part d’aquestes iniciatives se sustenten en pràctiques transnacionals, amb canals 
propis d’intercanvi. Aquest és un dels trets més característics d’aquesta Barcelona connectada, 
cosmopolita i emprenedora, on no són pas pocs els immigrants que per la via de les pràctiques 
mercantils transnacionals s’han convertit en nous agents econòmics de la ciutat. 
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ASIMETRIES 
L’associacionisme és un factor potenciador de les connexions. Pot ser un mecanisme de mer 
retrobament, i fins i tot de nostàlgia reactiva, si només s’orienta cap al replegament d’una 
determinada col·lectivitat sobre si mateixa. En termes generals, però, el teixit associatiu incrementa 
les possibilitats de connexió dels recentment arribats amb les xarxes econòmiques, socials, 
culturals i polítiques de la ciutat. Ara bé, la capacitat de connectar pot quedar disminuïda quan hi 
ha una manca de reconeixement de drets socials i polítics als immigrants. La falta de drets 
contribueix, si és duradora, a la asimetria social. Desconnecta i desresponsabilitza, en afavorir 
l’escissió entre les activitats destinades a la pròpia subsistència i les orientades a aconseguir una 
més plena incorporació a la ciutat i al país. L’existència de desigualtats en la condició jurídica entre 
els habitants d’una mateixa metròpoli pot així resultar un factor desestabilitzador que limiti la 
projecció de la ciutat cap al futur. 
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TRAJECTÒRIES 
El creixement i la conformació de Barcelona, com el de totes les ciutats grans, han estat 
històricament vinculats a les migracions, vingudes de prop o de més lluny: tan sols cal esmentar 
l’arribada de nombrosos occitans a la Barcelona de l’Edat Moderna, que fugien de les guerres de 
religió a França. En cada moment històric, aquests fluxos humans han suposat un cabal de capital 
social que, en condicions més o menys difícils, ha revertit en el progrés de la ciutat.  
 
Des dels inicis de la revolució industrial, al segle XVIII i sobretot al llarg del XIX, ha estat important 
la immigració a Barcelona des de l’interior de Catalunya. Al segle XX, la formació d’una gran 
metròpoli s’ha nodrit de successives allaus migratòries provinents de territoris cada cop més 
distants. Durant el primer terç del segle, l’arribada de mà d’obra poc qualificada del llevant 
peninsular, contrapesada per la incorporació d’alguns estrangers a les elits, es produí en 
condicions duríssimes, en un clima de desigualtats profundes i de fort enfrontament social. La 
segona gran onada migratòria del segle, la dels anys cinquanta als setanta, tingué lloc en un 
període de major creixement econòmic. Arribaven persones de tot Espanya a una ciutat que, per 
sota de la crosta de la dictadura, generava més riquesa i es reorganitzava. La lluita compartida 
d’autòctons i immigrants per una major igualtat, per la democràcia i per la ciutat fou també la lluita 
per la cultura pròpia i per l’autogovern nacional de Catalunya; i gràcies al tren, el telèfon i el cotxe, 
els nouvinguts tingueren cada cop més a l’abast la connexió amb les viles i pobles que havien 
deixat. 
 
Entre 1998 i 2007, els nous barcelonins, vinguts d’arreu del món, han conformat un ventall humà 
més ampli i variat que mai, en una metròpoli que els ha rebut de manera igualment diversa. És 
difícil de preveure fins a quin punt la crisi iniciada el 2008 marcarà l’entrada en un període distint al 
d’aquesta dècada d’intens creixement econòmic i humà en una ciutat que es globalitzava. 
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PROJECTE BARCELONA CONNECTADA 
 
CICLE BARCELONINS TRANSNACIONALS 

Conferències debat vinculades als àmbits Imaginaris, Connexions, Intimitats, Negocis i Asimetries de 
l’exposició Barcelona connectada, ciutadans transnacionals. (L’àmbit Trajectòries compta amb un seminari 
específic). 
 
L’AMPLIACIÓ DELS ESPAIS DE COMUNICACIÓ. EL PAPER DELS MITJANS CREATS PER 
BARCELONINS RECENTS, a càrrec d’Anna Clua (UOC) i un debat amb representants de diferents mitjans  
Dijous 26 de febrer, 19 h 
 
ACTE DE CLOENDA DEL  PROGRAMA BARCELONA DIÀLEG INTERCULTURAL, amb la participació de  
Carlos Giménez, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Autònoma de Madrid i expert en mediació 
intercultural, Daniel de Torres, comissionat de l’alcalde per a la Immigració i el Diàleg Intercultural, Jordi Martí, 
delegat de  Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i Carles Martí, tinent d’alcalde de Benestar i Cohesió 
Territorial de l’Ajuntament de Barcelona. 
Dijous 12 de març, 19h 
 
IMAGINARIS URBANS QUE TRAVESSEN FRONTERES, a càrrec d'Andreas Huyssen, professor de la 
Universitat de Columbia. És una conferència del cicle Espais, història i futur que organitza el Cercle del Museu 
d’Història que enguany es vincula al Projecte Barcelona connectada. Places limitades, imprescindible reserva 
prèvia. 
Dilluns 16 de març, 19 h 
 
MICROGLOBALITZACIONS METROPOLITANES: NOUS PETITS EMPRESARIS D’ORIGEN ESTRANGER, 
a càrrec de Dídac Lee (empresari),  Núria Benach (UB) i  Joaquin Beltrán (UAB).  
Dijous 26 de març, 19 h 
 
LJUBLJANA, VIENA I TRIESTE. IDENTITATS COMPLEXES I CREACIÓ LITERÀRIA, a càrrec de Simona 
Skrabec (assagista i traductora) i Rossend Arqués (UAB). 
Dijous 2 d'abril, 19 h 
 
BARCELONA GRESOL? INTEL·LECTUALS I POLÍTICS VINGUTS DE FORA, a càrrec de Bashkim Shehu 
(escriptor), Mohammed Chaib (diputat al Parlament de Catalunya), i Héctor Claudio Silveira (UdL) 
Dijous 16 de abril, 19 h 
 
ELS FRUITS OBLIDATS DE LES MIGRACIONS, a càrrec d’ Ilija Trojanow (escriptor) 
Activitat organitzada en col·laboració amb el Pen Català i  la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN) 
Dimecres 22 d'abril, 19h.  
 
IMMIGRACIÓ I INNOVACIÓ MUSICAL, a càrrec de Xosé Aviñoa (UB), M. Jesús Castro i Isabel Llano. Amb la 
col·laboració del guitarrista Manuel Granados. 
Dimarts 12 de maig, 19 h  
 
BARCELONINS RECENTS EN LA RENOVACIÓ DE LES ARTS, a càrrec del Foment de les Arts i el Disseny 
(FAD)   
Dimarts 26 de maig, 19 h 
 
LA CURA DOMÈSTICA AL LLARG DEL TEMPS.  TRANSFORMACIÓ DE CUIDADORS I CUIDATS, a 
càrrec de Cristina Borderías (UB) y Carmen Sarasúa (UAB)  

Dimarts 2 de juny, 19 h 
 
VIURE ENTRE DIFERENTS CIUTATS. DE PRIVILEGI D’ELIT A REALITAT INEVITABLE?, a càrrec de 
Gaspar Maza  (URV) i Gaby Strassburger,  (Universitat de Berlín)  
Dijous 25 de juny, 19 h  
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BARCELONINS TRANSNACIONALS. REFLEXIONS SOBRE UN PERÍODE DE CREIXEMENT 
EFECTUADES EN TEMPS DE CRISI, debat de cloenda sobre el Projecte Barcelona connectada, ciutadans 
transnacionals, amb Joan Roca (MUHBA), Jordi Sánchez i Mònica Nadal  (Fundació Jaume Bofill) i la 

participació de les entitats i associacions col·laboradores.  
Dijous 17 de setembre, 19 h 
 
Totes les sessions comptaran amb una „fila zero‟ de convidats, a títol personal o com a representants 
d‟entitats i institucions. 

 
ACTIVITATS GRATUÏTES. AFORAMENT LIMITAT. ES RECOMANA  RESERVA PRÈVIA. 
 
LLOC: SALA MARTÍ L’HUMÀ, EXCEPTE ELS DIES  12  I 16 DE MARÇ,  QUE ELS ACTES TINDRAN LLOC 
A LA CAPELLA DE SANTA ÀGATA (CONJUNT MONUMENTAL DE LA PLAÇA DEL REI) 
 
SEMINARI BARCELONA, CANVI HUMÀ I TRAJECTÒRIA URBANA  
 

Una perspectiva històrica sobre els creixements migratoris i la configuració humana i urbana de Barcelona al 
llarg del temps, en un seminari que estén l’abast cronològic de l’àmbit Trajectòries de l’exposició. Coordinat 

per Joan Roca (MUHBA) i Mercè Tatjer (UB). 
 
ELITS I ESCLAUS EN LA BARCELONA MERCANTIL BAIXMEDIEVAL, a càrrec de Daniel 
Duran, historiador i investigador de l’Institut Universitari Europeu. 
Dijous 30 d'abril, 19 h 
 
LA IMMIGRACIÓ A BARCELONA ALS SEGLES XVI al XVII, un diàleg entre historiadors amb la participació 
d’ Albert García Espuch, i Xavier Torres 

Dijous 7 de maig, 19 h 
 
VEÏNS, FORASTERS, TRANSEÜNTS I ESTRANGERS A BARCELONA, 1780-1860, a càrrec de Pilar López 
Guallar, historiadora 

Dijous 14 de maig 
 
EL NOUVINGUTS EN LA METRÒPOLI DEL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. EXPANSIÓ URBANA I CRISI 
SOCIAL, a càrrec de José Luís Oyón, professor de la UPC 
Dijous 21 de maig, 19 h 
 
CREIXEMENT MIGRATORI, PACTE URBÀ I CONSTRUCCIÓ NACIONAL A LES DÈCADES DE 1960 I 
1970, a càrrec de Joan Roca, director del MUHBA,  i Soledad Bengoechea, historiadora  

Dijous 28 de maig, 19 h 
 
EL FACTOR HUMÀ EN L’EMPENTA HISTÒRICA DE BARCELONA, a càrrec de Jordi Catalán, catedràtic de 
la UB i Mercè Tatjer, catedrática de la UB.  
Dijous 4 de juny, 19 h 
 
LLOC: CONJUNT MONUMENTAL DE LA PLAÇA DEL REI 
Preu: 30€ totes els sessions (15€ estudiants). 6€ per sessió.  
 
ÀGORA MUSEU, PLATAFORMA D'INICIATIVES 

 
L'Àgora del museu és una plataforma d'iniciatives amb un programa viu que es desenvoluparà d’abril a 
setembre, amb les propostes de les entitats i persones que s’han interessat pel projecte. La programació, en 
diferents formats, es coordinarà a través de la pàgina web del Projecte Barcelona connectada, 

www.barcelonaconnectada.cat. 
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Entitats, institucions i mitjans de comunicació que des de la tardor de 2008 s‟han interessat pel 
projecte:  

 
Aquí Más, Argencat, Asiared, Àtics, A. Cultural, Educativa i Social de Dones Pakistaneses – ACESOP, 
Associació sociocultural AMICS de Badalona, Associació Sociocultural La Formiga, Associació Sociocultural 
Ibn Batuta - ASCIB, Associació de Veïns de la Guineueta, Asociación Cultural Mediterránea, Atmosfera 
Oriental, Attawassul, Arg Express, Barcelona Connect Magazine, Barcelona Metropolitan, Bateneu, Berizka, 
BTV, Brazilcomz, Cambra de Comerç de Barcelona, Camerdata, Café Español, Canal Latino TV, Casa de 
Andalucía en Barcelona, Casa de los Navarros, Casa degli Italiani de Barcellona, Casal Argentí a Barcelona, 
Catalonia Today,  Catalunya Latina, Catalunya Ràdio, Centro Cultural Ucraniano de Cataluña, Centro Gallego 
de Barcelona, China Internacional Media S.l, Chinalia Times,  Club Raiz, Diario Independiente de los 
Inmigrantes, Digital  Bank, Domiradio Networks Dominicana, East European Ethnic Pages, École Française 
Ferdinand de Lesseps,  El Comercio del Ecuador, El Correo de Bolívia, El Latino, El Mirador del Immigrante 
(Hamwatan), El Mandarín, El Rocoto, Eulam, Fei Fei Chen-Associación de Mujeres Chinas,Fundacc, 
Fundación Comparte, Goethe Institut, Guide out to Barcelona, ICORN - Xarxa Internacional de Ciutats Refugi, 
Imagen Latina, Inforomania, Interculturalitat i convivència,  Institut Francès de Barcelona, La Mussara, 
Latinoamérica Exterior, La voz China, Lazo Latino, Lietuvos Rytas, Fedebolelín, Fedelatina, Foment de les 
Arts i del Disseny (FAD), Fundació Societat i Cultura (Fusic), MacOndo, Malaika,  Mundo Hispano, Nova 
Duma, Nuevos Colectivos, Noi în Spania,  Ocio Latino, Ouhua News, Pakcelona Times, Pen Català, Pilote 
Urbain, Plataforma Cultural AMA, Projecte Connectats, Pueblo Nuevo,  Radio Glady’s Palmera, RNE - Radio 
4, Revista Catalina, Revista Multicultural Masala, Revistas Raiz,  Roman in Lume , Sí se puede, Soweto, 
 Terminalb, Tusna, Toumaï, Universitat Pompeu Fabra (Internship,UPF), Wanafrica, Weekly Pasban. 
 
ITINERARIS BARCELONA, LA CIUTAT INESPERADA  

Activitats urbanes fora dels espais del Museu en col·laboració amb les entitats i persones que col·laboren amb 
el Projecte Barcelona connectada. Visites proposades pels nous barcelonins a barris, entitats, actes i mostres 

creatives.  
Consulteu el programa a www.barcelonaconnectada.cat o truqueu al telèfon 932.562.122. 
Activitats gratuïtes. Es recomana reserva prèvia. 
 
JORNADA CAPITAL SOCIAL I PARTICIPACIÓ DELS IMMIGRANTS A BARCELONA 

Amb la participació de Laura Morales (UAB) i Eva Anduiza (Institute of Social Sciences. University of 
Manchester), entre d’altres. 
Jornada organitzada per la Fundació Jaume Bofill 
Dimarts 19 de maig de 9 a 18h 
 
EXPOSICIÓ BARCELONA CONNECTADA, CIUTADANS TRANSNACIONALS 
Una visió dels creixements migratoris i les pràctiques urbanes centrada en la passada dècada de 1998-2007 
per situar-la després en la trajectòria històrica de la ciutat contemporània. 
 
Del 21 de febrer al 27 de setembre de 2009 
Preu: 1,80€ (Entrada gratuïta pels membres de les entitats col·laboradores del projecte Barcelona connectada 

que presentin la invitació) 
Horari: 
Fins el 31 de març: de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h. Diumenges  i festius de 10 a 15h. 
A partir de l’1 d’abril:  de dimarts a diumenge de 10 a 20h. Diumenges a partir de les 15h entrada gratuïta.  
 
Jornades de portes obertes:  
Dissabte 21  (10 a 14 i 15 a 19h) i diumenge 22 de febrer (10 a 15h) 
Tots els diumenges a partir del  5 d’abril de 15 a 20h 
 
VISITES  COMENTADES 

Cada diumenge a partir de l'1 de març a les 11 h (castellà) i a les 12 h (català). 
Durada: una hora aproximadament  
Idiomes: català i castellà. També en amazic, anglès, àrab, francès, urdú i xinès per a visites en grup 
prèviament concertades.  

http://www.barcelonaconnectada.cat/
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Preu: 4 € (50% de descompte als membres de les entitats col·laboradores del Projecte que presentin la 
invitació). Entrada gratuïta per als menors de 7 anys  
 
CAFÈ MUSEU DEL DIUMENGE A LA TARDA 

Cada diumenge del 5 d’abril al 28 de juny, a les 17:30 hores 
Una visita a l’exposició seguida d’un col·loqui amb persones convidades per comentar els temes abordats. Tot 
plegat acompanyat de cafè, tè, sucs i pastes. 
Durada: dues hores, o més  si el debat és viu i interessa. 
Idiomes: català com a llengua vehicular, i els idiomes que convinguin per tal que puguin participar tots els 
assistents. 
 
Preu: 4 € (50% de descompte als membres de les entitats col·laboradores del Projecte que presentin la 
invitació). Imprescindible reserva prèvia. 
 
TALLERS PER A PETITS I GRANS 

A partir del 19 d'abril fins al 31 de maig, tots els diumenges a les 12 h  
Durada: una hora i mitja aproximadament  
Idioma: català  
Preu: 3 €. Entrada gratuïta per als  menors de 7 anys.  
 
VISITES ESCOLARS 
Nombre màxim d'alumnes: 25 per educador/a.  
Durada de l'activitat: dues hores aproximadament  
Preu per grup: 80 € (màxim 20 alumnes). A partir de 20 alumnes 4 € per alumne/a.  
 
INFORMACIÓ I RESERVES 

www.museuhistoria.bcn.cat 
www.barcelonaconnectada.cat 
Tel: 932562122 
De dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 19h. Divendres de 10 a 14h 

 
 
El Museu compta amb el suport del Cercle del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 
 

 


