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Nota informativa 
Presentació de Barcelona EN GÒTIC 
 
El MUHBA, Museu d’Història de Barcelona us convida a la nova Jornada del Centre de 
Recerca i Debat: Barcelona EN GÒTIC 
 
Dilluns 28 de març de 09:30 a 18:00 h  
Sala d’Actes del Mercat de Santa Caterina 
Av. Francesc Cambó, 16. 08002 Barcelona 
 
Barcelona EN GÒTIC 

 una jornada que proposa una reflexió sobre la identitat gòtica de Barcelona a l’entorn 
del nucli històric de la ciutat, a partir dels principals edificis gòtics de la ciutat 
baixmedieval i de les construccions neogòtiques dels s XIX i XX. 

 

 una aplicació, un innovador recorregut virtual 5D per Ciutat Vella per descobrir els 
principals elements gòtics de la ciutat a través d’un sistema de visualització virtual en 
temps real.  

 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZUKTQu1f94I 
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La Jornada: 

Durant la jornada es tractaran els següents temes: 
 

 Sobre la naturalesa del gòtic català. L’absis de Santa Caterina Josep Bracons 
(MUHBA) i Ferran Puig (MUHBA) 
 

 Gòtic i neogòtic. La voluntat de representació urbana.  Albert Cubeles, 
historiador 
 

 Continguts culturals urbans i turisme a la ciutat de Barcelona, Damià 
Moragues (Barcelona Media) 
 

 Cronos, topos i logos. Qüestions de mètode en l’aplicació de nous formats a 
la interpretació del patrimoni. Joan Roca (MUHBA)  
 

 Presentació del projecte Barcelona en gòtic, Jordi Pardo (Barcelona Media) 
 

 L’arquitectura tecnològica del projecte Barcelona en gòtic, Michele Marino 
(Barcelona Media) 
 

 Cultura, turisme i tecnologia, Pere Muñoz (Barcelona Media) 
 

Al final de la jornada, baixarem a la zona arqueològica de Santa Caterina per 
interacturar amb l’aplicació. 

 

L’aplicació: 

Barcelona EN GÒTIC és un projecte pilot de recerca tecnològica desenvolupat dintre del 
subprograma Continguts digitals del Plan Avanza del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. 
 

Al llarg dels darrers dos anys, Barcelona Media-Centre d’Innovació i el Museu d’Història de 
Barcelona han treballat conjuntament per desenvolupar una nova aplicació amb la que 
explicar als ciutadans i els visitants de Barcelona els aspectes més destacats del seu 
patrimoni gòtic. 
 

Aquesta nova eina permetrà fer un vol virtual, en temps real, pel districte de Ciutat Vella i 
seleccionar, de forma temàtica, entre més de 50 elements gòtics que despleguen 
informació multimèdia. Alhora, també es podrà caminar pels carrers que envolten els 
principals edificis gòtics i obtenir informacions més detallades d’alguns d’aquests, com la 
catedral, l’església de Santa Maria del Mar, el Palau Reial o la Pia Almoina. L’aplicació 
permet, també, fer un viatge en el temps en el solar de Santa Caterina, per oferir una 
visió del convent dominic que entre el segle XIII i el segle XIX va ocupar aquest espai. El 
viatge permetrà visionar el solar en 4 moments històrics diferents i obtenir informació 
actualitzada de les excavacions arqueològiques que es van dur a terme i que van permetre 
estudiar un dels conjunts conventuals medievals més importants de la ciutat. 
 

L’aplicació podrà ser consultada en tres llengües: català, castellà i anglès. 
 

http://www.barcelonamedia.org/noticies/254/ca 


