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PROGRAMA 

Dilluns 29 d’octubre 

9.00 h 

Inscripció / Acreditació 

Passadís del Paranimf 

Edifici històric de la Universitat de Barcelona 

(Pl. Universitat, 1a planta) 

9.30 h 

Benvinguda 

Paranimf de la Universitat de Barcelona 

9.45 h 

Conferència #1 

Mireia Freixa (Universitat de Barcelona, GRACMON) 

Industrial Arts vs. Arts and Crafts: Parallels and 

Contrasts Between Catalonia and Great Britain in the 

19th and 20th Centuries 

Paranimf de la Universitat de Barcelona 

10.45 h 

Pausa per a cafè 

Galeria del Pati de Ciències 

Edifici històric de la Universitat de Barcelona 

(Pl. Universitat, 1a planta) 

Curt trajecte en metro fins Can Jaumandreu, UB 

(L2: Universitat >Glòries) 

11.30 h  

Inscripció / Acreditació (2) 

Can Jaumandreu, UB 

(Carrer del Perú, 52) 

12.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

13.30 h 

Dinar 

15.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

16.30 h 

Pausa per a cafè 

17.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

18.30 h 

Última sessió del dia 

Memorial Anna Calvera 

Sala d’actes, Can Jaumandreu, UB (Sala 6) 

21.00 h 

Sopar de gala 

The Gates Hotel Barcelona 

 

 

 

 

Dimarts  30 d’octubre 

9.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

Museu del Disseny de Barcelona (2 sales) 

(Pl. de les Glòries, 37-38) 

10.30 h 

Pausa per a cafè 

11.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

Museu del Disseny de Barcelona (2 sales) 

12.30 h 

Conferència #2 

Alain Findeli (Université de Montréal / Université de 

Nîmes) & Nesrine Ellouze (Tunis University / 

Université de Nîmes) 

A Tentative Archeology of Social Design 

Sala d’actes, Can Jaumandreu (Sala 6) 

13.30 h 

Dinar 

15.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

Museu del Disseny de Barcelona (2 sales) 

16.30 h 

Pausa per a cafè 

 

17.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

Museu del Disseny de Barcelona (2 sales) 

18.30 h 

Última sessió del dia 

Visita a BD (Barcelona Design) Showroom 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dimecres  31 d’octubre 

9.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

Museu del Disseny de Barcelona (2 sales) 

10.30 h 

Pausa per a cafè 

11.00 h 

Sessions i panells: presentació de ponències 

Can Jaumandreu, UB (6 sales) 

Museu del Disseny de Barcelona (2 sales) 

12.30 h 

Conferència #3 

Pilar Vélez (Museu del Disseny de Barcelona) 

The Museu del Disseny de Barcelona: Heritage, a 

Resource at the Service of Knowledge, Debate and 

Social Challenges 

Auditori del MDB 

13.30 h 

Dinar 

15.00 h 

Reunió general del ICDHS / Conclusions del 

congrés 

(Es convida als representants del Cono Sur que 

proposin la seu per al Congrés del ICDHS 2022) 

Auditori MDB 

16.30 h 

Pausa per a cafè 

17.00 h 

Conferència #4 

Fedja Vukić (Universitat de Zagreb) 

A Theory Good Enough for Design Practice? 

Auditori del MDB 

18.30 h 

Clausura del Congrés: “Let’s have a drink/ copa i 

tapa!” 

Cafeteria del MDB 

 

 

Per més informació del Congrés i les sessions i 

ponències podeu consultar a la web oficial del 

ICDHS 

http://www.ub.edu/icdhs/barcelona10+1/ 

 

 

 

 

 

 

 

Visites sectorials a espais d'interès i 

exposicions. 

 

MDB Museu del Disseny de Barcelona.  

Durant els dies del congrés, les exposicions 

permanents i altres serveis del museu, com el centre 

de documentació i la biblioteca, estaran oberts als 

congressistes (el dilluns 29 el museu està tancat). 

 

Pis-Museu de la Casa Bloc. Habitatge 1/11 

(*) S'ha programat una visita al pis rehabilitat i 

condicionat de la Casa Bloc de Barcelona (MDB). Es 

tracta d'un edifici de pisos pensat per a habitatge 

obrer. Projectat pel GATCPAC i construït durant la II 

República, és una molt bona mostra del racionalisme 

arquitectònic contemporani per a la construcció 

massiva. 

Les places disponibles són reduïdes en cada visita. 

Es recomana apuntar-se amb temps. 

http://ajuntament.barcelona.cat/.../piso-museo-en-la-

casa-bloc-vivienda-111 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa 

Tant en el cap de setmana previ al congrés com al 

pont de l'1 de novembre, els organitzadors 

recomanen als congressistes visitar el Museu de la 

Ciència i la Tècnica de Terrassa, una ciutat propera 

a Barcelona amb la que hi ha comunicació via metro. 

Les exposicions permanents inclouen molts 

exemples de producte internacional i l'edifici que 

l'ubica és una antiga fàbrica tèxtil d'estil modernista -

o Art Nouveau-l'estructura  de la qual és realment 

impactant. 

http://mnactec.cat/es/inicio 

Museu Tèxtil de Terrassa 

S'aconsella també als especialistes en teixits i 

estampats que visitin el Museu Tèxtil de la mateixa 

ciutat i el seu centre de documentació. 

https://aoberta.terrassa.cat/.../ 
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