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Els museus del segle XXI han d’enfrontar-se al repte que suposa ser
sostenibles tant des del punt de vista mediambiental i econòmic com, molt
especialment, des del punt de vista social i cultural.
Els museus, en tant que institucions culturals, hem de donar exemple
aplicant els criteris de sostenibilitat i contribuint als reptes globals dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, però també hem de
demostrar que la memòria que preservem és fonamental per construir les
noves maneres d’estar i habitar el món.
L’educació mediambiental va iniciar el seu recorregut ja fa anys i ha anat
consolidant una xarxa d’escoles compromeses importantíssima. Els museus
de ciències naturals han fet grans contribucions a aquesta tasca educativa.
El repte de la sostenibilitat, però, és molt complex i requereix de mirades
molt sistèmiques sobre els problemes contemporanis: l’alimentació, la
contaminació, la nostra relació amb la natura... Són qüestions a les que tots
els museus, des de qualsevol àmbit temàtic, hi poden aportar coneixement i
mirades.
Amb aquestes jornades el Museu Marítim de Barcelona i el Museu de la Vida
Rural de la Fundació Carulla a l’Espluga de Francolí volen posar a debat de
quina manera els museus poden contribuir a generar coneixement i reflexió
sobre la nostra interrelació amb el planeta. Només des d’aquest coneixement
previ podem imaginar com aconseguir un creixement sostenible i inclusiu i
una convivència pacífica, pròspera i equitativa per a tothom, ara i en el futur.

#MuseusiEDU

PROGRAMA
Dimarts 30 d’abril
9.30 a 10 h
Presentació

10 a 11 h
Poner la vida en el centro: hacia una
antropología de los límites
y la vulnerabilidad.
Yayo Herrero, Miembro
del Foro de Transiciones
11 a 11.30 h
Cafè

11.30 a 12.30 h
Transformaciones culturales de los
museos, educación y Agenda 2030
para el desarrollo sostenible.
Lázaro Israel Rodríguez Oliva, Miembro
del Grupo de Expertos de UNESCO en
gobernanza de la cultura 2019-2022.
Consultor internacional independiente
12.30 a 13 h
Cultivar y cocinar. Educación popular
y recuperación de saberes frente el
apocalipsis.
Pablo Martínez, cap de programes
del MACBA.
13 a 13.30 h
Educació cultural per a la sostenibilitat.
Gemma Carbó, directora del Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de Francolí.
13.30 a 15.30 h
Dinar
Dinar conjunt a la Sala Gran
del Museu Marítim

15.30 a 17.30 h
Tarda de petxa-kutxa, acció participativa
Per fomentar la participació reclamada en
les enquestes de les darreres jornades,
organitzem una tarda de creació de petxakutxes de manera col·laborativa entorn els
compromisos a prendre des de les nostres
institucions sobre la sostenibilitat.
Què és un petxa-kutxa? La viquipèdia el
defineix com un sistema de presentació que
consisteix a projectar vint imatges durant vint
segons cadascuna, en 6 minuts i 40 segons.
Les petxa-kutxa seran una mica diferents.
L’activitat serà conduïda per l’Esperanceta
(Noemí Busquets) de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, acompanyada de l’Ismael García i en
Miquel López, de l’Àrea d’Educació
i Activitats de l’MMB.

INSCRIPCIONS
Les places són limitades.
Un cop efectuat el pagament, no es retornarà l’import
llevat que es comuniqui amb un mínim de 7 dies d’antelació.
Inscripcions: www.mmb.cat

LLOC
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona

PREU
48,75 € (IVA inclòs)

www.mmb.cat

