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Museus i comunitat, museus compromesos
Sharon Heal, Directora de la Museums Association
Sharon és la directora de la Museums Associations, un organisme
que promou el valor dels museus per a la societat.
Parla i comenta regularment sobre els museus i la política cultural
al Regne Unit; participa en conferències i esdeveniments al Regne
Unit i internacionalment i compta amb moltes publicacions.
Imparteix conferències sobre història dels museus, ètica i impacte
social dels museus.
Sharon és la presidenta del Museum of Homelessness i membre
del Fòrum Europeu dels Museus
Una nova organització per als museus participatius
Macarena Cuenca, Professora de la Universidad de Deusto
Doctora en Oci i Desenvolupament Humà. Professora a Deusto
Business School i membre de l'Equip de Recerca de l'Institut
d'Estudis d'Oci de la Universitat de Deusto. La seva principal línia
de recerca és el desenvolupament de públics culturals, tema sobre
el qual va desenvolupar la seva tesi doctoral, imparteix tant
conferències i seminaris a professionals com docència de postgrau
a diverses universitats i ha participat en diversos projectes
competitius europeus i nacionals des de l'any 2013. En aquest
sentit, cal assenyalar que Macarena va dirigir el projecte europeu
CONNECT, a partir del qual es va desenvolupar el programa de
postgrau “Experto en Estrategia de Públicos”.

Obertura de la Jornada
Magda Gassó i Hoja, Cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Presentació de la Jornada
Joaquima Nadal i Farreras, Director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
Participació i comunitat: la nova exposició permanent del Museu de l’Empordà
Eduard Bech i Vila, Director del Museu de l’Empordà
Rebeca Lojo Pons, educadora de la fundació Ksameu

“Gèneres i identitats”, un projecte del Museu d’Art de Cerdanyola
Txema Romero Martínez, Director del Museu d’Art de Cerdanyola
Clara Palau i Canals, impulsora del col·lectiu LGBTI: Ca l’Enredus dins de l’entitat
Actuavallès de Sabadell
“Making of NOMÉS D’ANADA”. Una exposició amb la participació de menors no
acompanyats al Museu d’història de la immigració de Catalunya
Imma Boj Labiós, Directora del Museu d’història de la immigració de Catalunya
Elena Anadiadou Moutsianou, gestora cultural col·laboradora del projecte
Paco Haro, membre de l'equip de Direcció de Centres GEDI
El Museu del Ter, un museu de societat
Carles Garcia Hermosilla, Director del Museu del Ter
Miquel Casanovas, membre de l’Associació de Veïns del barri de l’Erm
“Si tu no decideixes, decidiran per tu. Salut sexual i reproductiva”. Una exposició al
Museu Tomàs Balvey co-creada pels joves: l’amor és estimar, i estimar és tenir cura d’un
mateix i dels altres a partir del respecte
Teresa Blanch Bofill, Directora del Museu-Arxiu Tomàs Balvey
Anna Guimet Villalba, infermera del CAP de Can Borràs de Cardedeu
El Museu Hidroelèctric de Capdella, el museu de la Vall Fosca i la seva gent
Eva Perisé, Directora del Museu Hidroelèctric de Capdella
Josep Maria Canabal, historiador, professor, col·laborador del Museu i veí de la Vall Fosca
Cloenda de la Jornada
Elsa Ibar Torras, Directora General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

