
Dissabte 18 de maig, Dia Internacional dels Museus i 

Nit dels Museus al MUHBA: 

 

Portes obertes a: 

Pl. del Rei, de 10 a 19 h.  

El Call, de 11 a 14 h. 

Vil·la Joana, de 10 a 19 h. 

 

 

MUHBA Plaça del Rei 
 
Espases, mestres i tractats. 
Demostracions i tallers participatius d’esgrima històrica. 
 

A càrrec de Duo Bellum – Associació catalana d’esgrima antiga (ACEA). 

La ACEA es dedica des de fa 10 anys a estudiar els tractats d’esgrima 

medievals i moderns per a poder recuperar la pràctica d’aquest art de manejar 

les armes blanques per a atacar i defensar-se i reproduir els combats amb el 

màxim de rigor històric possible. 

Demostracions d’esgrima històrica a les 19, 21 i 23 h. 

Tallers participatius a les 20, 22 i 24 h. 

 

 

MUHBA Vil·la Joana 

POESIA, RAP I LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ  

Visita guiada El Cas Verdaguer i taller a càrrec de Pau Llonch 

Dissabte 18 de maig a les 11:30h 

Durada : 2 hores 

Aquesta proposta uneix la poesia de Jacint Verdaguer i el rap actual. La 

recerca de la paraula com a eina per incidir en la realitat que ens envolta i la 

reflexió sobre la llibertat d'expressió es convertiran en el fil conductor d'una 

activitat que combina la descoberta de Verdaguer i un taller a càrrec de Pau 

Llonch. 



Es començarà amb una visita guiada per les sales de l'exposició permanent 

dedicades al poeta que posarà especial atenció en el Verdaguer més crític amb 

la realitat social de la Barcelona del segle XIX i en la reacció censuradora del 

poder. En la segona part de l'activitat els assistents s’endinsaran al món del rap 

com a forma artística i altaveu de denuncia. Durant aquesta sessió es 

recuperaran algunes de les poesies de Verdaguer i tot buscant-ne el sentit, la 

forma i la musicalitat esdevindran font d'inspiració per la creació de noves 

rimes. 

 

 

Visites guiades a càrrec dels alumnes d’alguns centres de la ciutat: 

Itinerari pel Call: 

Els alumnes de 4rt d’ESO de l’escola Sant Felip Neri ofereixen itineraris per la 

Barcelona jueva. 

En el recorregut relataran el paper que van jugar els jueus en la història de la 

ciutat medieval i el seu llegat cultural. 

Entre les 12 a 14 h. 

Durada: 1 hora 

Punt d’inici: MUHBA El Call  

 

Itinerari per Barcino: 

Els alumnes de 4rt d’ESO de l’IES La Sedeta ofereixen itineraris per la 

Barcelona romana. 

La ciutat actual és hereva de la Barcelona romana i les seves traces encara es 

poden reconèixer avui en dia. Aquest recorregut ens descobreix que perdura 

encara de l’antiga Barcino.  

Entre les 18 a 20 h. 

Durada: 1 hora 

Punt d’inici: Pl. de l’Àngel  

 

 

 



Itinerari per la Fabra i Coats: 

Els alumnes de 4rt d’ESO de l’escola FEDAC Sant Andreu o fereixen visites 

comentades al recinte de la Fabra i Coats. 

Un recinte fabril inaugurat el 1903, i una empresa que durant més de vuitanta 

anys, va ser pionera, innovadora i sensible en l’aplicació dels drets laborals 

dels seus treballadors. El seu impacte sobre la vida econòmica i social del barri 

de Sant Andreu és innegable.  

Entre les 22 i les 24 h. 

Durada: 1 hora 

Punt d’inici: Consergeria  de la Fabra  

 

 

MUHBA CASA DE L’AIGUA DE TRINITAT VELLA 

c/Torrent de la Perera, s/n 08033 Barcelona 

19:00 a 21:00 h visites comentades a les cases de l’aigua. Inici a la casa de 

l’aigua de Trinitat Vella i sortida per la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 

(c/Garbí, 2 08033 Barcelona) 

20 h Obertura de l’exposició Aigua Km Zero / Bcn 

 

 

MUHBA Turó de la Rovira 

Presentació del documental “La Gran Vista”  i visita al MUHBA Turó de la 

Rovira pels alumnes del grau d'Animació Sociocultural i Turística de l'Institut 

Ferran Tallada  

Dissabte 18 de maig, de les 18 a les 20 h 

La història del Turó de la Rovira es converteix en el punt de partida des d'on 
reflexionar sobre el fet migratori i el paper fonamental que aquest ha tingut en 
la construcció de la ciutat ahir i avui. El documental La Gran Vista recull les 
experiències viscudes en l'entorn proper dels alumnes i explora el paper que 
juguen la ciutat i el barri com espais d'acollida.  
 

Punt d’inici: Plaça de la Mitja LLuna 



 


