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és autor de vàries publicacions sobre temes relacionats amb el
patrimoni, els museus i la seva gestió.
Presentació de la Jornada
Joaquim Nadal i Farreras, director de l’ICRPC (@quimnadal)
Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Girona i
director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
Investigador principal del Grup de Recerca Preconsolidat “El
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Andrew Lovett té molts anys d’experiència treballant als sectors
dels museus, de les institucions culturals i de lleure, del
patrimoni i dels paisatges protegits. Va treballar 11 anys al
Servei als Visitants del Parc Nacional del Lake District, abans
d’esdevenir responsable del Servei als Visitants d’STEAM:
Museum of the Great Western Railway. El 2003, va passar a ser
Subdirector del Centre d’Art Contemporani Baltic (Gateshead).
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un projecte a l’Institut Sino-francès de Gestió de la Cultura i el
Disseny a Shanghai juntament amb la Acadèmia Central de
Belles Arts.
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Designscapes, Mesos.
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patrimonials amb els seus públics.
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diverses, i recerques sobre temes d’interès per al sector, entre
elles un estudi sobre l’accés gratuït als museus, encarregat per
la Direcció General de Patrimoni Cultural, que va revisar la
literatura i l’evidència disponible de les experiències britànica i
francesa (2009). Membre de l’equip que va elaborar “Museus
2030. Pla de Museus de Catalunya” (2017), i la conceptualització
del Baròmetre Social dels Museus (2018).
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l'accessibilitat comunicativa dels museus, Coneixement del públic
dels museus i Coordinació d'accions d'àmbit ciutadà en relació a la
projecció pública dels museus. Coordinació de diferents taules de
treball per a la definició de línies estratègiques en relació als
museus i l'educació, la comunicació, la governança o les polítiques
de públics. Representant de l'Ajuntament de Barcelona a la Junta
de Museus de Catalunya.
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Des del 2011 fins al 2017, va exercir com a assessora i redactora
de discursos per a tres consellers de cultura.
Té més de quinze anys d’experiència treballant en i amb
institucions culturals d’Espanya i Europa. Actualment, és
responsable de desenvolupament d’audiències al MACBA.
Els seus interessos i habilitats inclouen la recerca de finançament
cultural a nivell municipal, regional i europeu, així com treballar
per fer que els museus de belles arts siguin més inclusius en
disciplines com arquitectura, disseny i literatura.
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desenvolupat la seva carrera professional entre el món de
l’educació i la comunicació. El 2003 es va incorporar al
Departament d’Educació del Consorci El Far, Centre dels Treballs
del Mar, per després ser Responsable de Comunicació de l’entitat.
També col·laborà activament en diferents projectes d’educació i
comunicació vinculats a la Barcelona World Race, el Festival del
Mar Escala Barcelona, entre altres.
El 2016 s’incorpora al Departament d’Educació i Activitats del
Museu Marítim de Barcelona com a tècnica d’educació on
desenvolupa programes i projectes educatius i d’activitats i dels
estudis de públics del Museu.
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carrera professional dins l’àmbit de la Didàctica de les Ciències
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Catalunya en la creació del seu projecte educatiu i el 2002 al
MNAC, també al Departament d’Educació. Des del 2003 és
director dels Museus de Sant Cugat, inaugurats aquell mateix any.
En tant que director, ha impulsat la definició de les línies de
treball i programes museístics, així com de gestió del patrimoni
arquitectònic de la ciutat.
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Llicenciat en història contemporània per la UAB. Des de 1995
treballa per la Fundació Museu del Cinema, primer en la
catalogació de la Col·lecció Tomàs Mallol i posteriorment en la
planificació i organització del Museu del Cinema. Sota la seva
direcció des de 1998, el Museu del Cinema ha rebut diversos
premis i distincions, entre els que cal destacar la nominació al
"European Museum of the Year Award" (2000), el Premio
González Sinde 2003 i l'any 2006 el Premi Nacional de Patrimoni
Cultural. Especialista en la temàtica del precinema, autor de
diversos llibres, articles i treballs relacionats amb aquesta
temàtica.
Pepa Ventura i Altayó, directora del Museu Abelló, Mollet del
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Llicenciada en Historia de l’Art, Màster en museologia i Postgrau
en direcció estratègica de museus i centres de Patrimoni. Des de
2004, és Directora de la Fundació Municipal Joan Abelló, que
gestiona el Museu Joan Abelló, La Casa del Pintor i el Taller de
l’artista, aquest últim pendent de museïtzar. Anteriorment havia
treballat en el camp de la gestió cultural.
Durant aquests anys ha desenvolupat les tasques de gerència de
la Fundació, el disseny de projectes museològics i museogràfics
de les exposicions permanents, la programació d’exposicions i
activitats i la coordinació i co-comissariats d’exposicions
relacionades amb els fons de la col·lecció. Actualment és
secretaria de l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
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