FEBRER-MAIG 2019

AMICS
I AMIGUES
DEL MUHBA
Agenda
d’activitats

En les activitats
programades pel MUHBA,
els AMICS i AMIGUES
gaudiu de descomptes

FEBRER 2019
Jaume Plensa al MACBA
Visita comentada

Diumenge 24 de febrer
Jaume Plensa és un artista de materials, sensacions i
idees. Les seves obres s’adrecen a la condició mateixa
de l’ésser: la seva essència física i espiritual, la consciència de si mateix i del seu passat, els codis morals i
dogmes i la relació amb la natura. L’objectiu de l’artista no és fer objectes, sinó desenvolupar relacions i
incloure’ns-hi a tots.
L’exposició mostra obres des de la dècada de 1980
fins a l’actualitat, en un recorregut que evidencia el
diàleg que es produeix entre les peces que representen la figura humana i les abstractes. Aquesta tensió
és el fil conductor que travessa el conjunt de seu treball, un corpus que posa en relleu la força de binomis
com lleuger/compacte, llum/foscor, silenci/so, esperit/matèria i vida/mort.
Trobada: MACBA, pl. dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, davant de la porta principal, a les 11 h. Durada: 1 h. Preu: gratuït per a amic o amiga del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del dilluns 4
de febrer a les 10 h

MARÇ 2019

ABRIL 2019

MAIG 2019

Eduard Olivella. Documentant cultura
a Barcelona

Barcelona 1249-1516, l’emergència
d’una capital mediterrània

Josep Pla a Barcelona

Visita comentada a l’exposició a càrrec de Lluís Saura, comissari

Visita comentada a l’exposició a càrrec de Ramon J. Pujades

Dijous 7 de març
La selecció, integrada per més de cent fotografies
i documents, fa un repàs de la trajectòria professional d’Eduard Olivella, vinculada a la vida cultural barcelonina. Així mateix documenta alguns
aspectes dels processos socioculturals que van experimentar les classes mitjanes barcelonines des de
principis dels anys setanta fins després dels Jocs
Olímpics, un període que es va caracteritzar per
un gran dinamisme i una expansió del consum
cultural. El fons d’Eduard Olivella i Falp (Barcelona, 1948), que consta d’unes 50.000 fotografies,
l’any 2015 va ingressar a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB).

Dijous 11 d’abril
A les darreres dècades s’han anat produint importants
avenços en la recerca històrica, arqueològica i patrimonial que han tret a la llum multitud de dades i
objectes relatius a la Barcelona medieval. El MUHBA
els ha reunit i estructurat per oferir una panoràmica
completa i renovada sobre l’evolució de la ciutat en
aquella etapa fundacional del municipi, inclosa la seva
relació amb la Corona i el seu Palau Reial Major. La
visita comentada incidirà en els aspectes més innovadors del contingut de l’exposició.

Diumenge 12 de maig
La ruta pretén mostrar la trajectòria de Josep Pla a la
ciutat de Barcelona durant l’època d’estudiant i en
els inicis de la seva carrera periodística i d’escriptor
(1913-1919), i també vol resseguir la presència de
la ciutat en la seva obra més important, El quadern
gris (1966), així com les impressions que va deixar
escrites als llibres Barcelona, una discussió entranyable
(1956) i Un senyor de Barcelona (1951). El passeig
s’inicia al carrer de Mallorca, número 244, davant
del pis on s’instal·là la família, i acaba a la Casa de
l’Ardiaca, al carrer de Santa Llúcia, 1, on hi havia
l’antiga biblioteca del Col·legi d’Advocats, que Pla
freqüentava.

Trobada: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, pl. Pons
i Clerch, 2, 2n, 08003 Barcelona, a les 17.30 h.
Durada: 1 h. Preu: gratuït per a amic o amiga del
MUHBA i per a acompanyant. Places limitades.
Reserves a partir del dilluns 11 de febrer a les 10 h

El boom de la publicitat.
Reclams de llauna, cartró i rajola
Visita comentada a l’exposició del Museu del Disseny

Dimecres 27 de març
L’exposició fa un recorregut, des del final del segle
xix fins a mitjan segle xx, per la publicitat comercial
gràfica dedicada especialment a la difusió de productes d’ús quotidià: alim
entaris, vins i caves, farmacèutics, d’higiene i perfums, tabac, maquinària…
Més enllà dels populars cartells de paper —que la
mostra posa en relleu— la publicitat adoptà altres
suports com la llauna, el cartró i la rajola ceràmica.
Aquest fet va contribuir a incrementar la difusió dels
productes anunciats, sobretot en els establiments comercials, damunt dels taulells, als aparadors de les
botigues o en les parets de les façanes.
Trobada: pl. Glòries Catalanes, 37, 08018 Barcelona, a les 17 h. Durada: 1.30 h. Preu: gratuït per a
amic o amiga del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del dilluns 11 de febrer a les 10 h

Trobada: MUHBA Plaça del Rei, plaça del Rei, s/n,
08002 Barcelona, a les 17.30 h. Durada: 1 h. Preu:
gratuït per a amic o amiga del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del dilluns 4 de març a
les 10 h

Itinerari a càrrec de Maria Nunes

Trobada: c. Mallorca, 244, a les 11 h. Durada:
2,30 h. Preu: 7,5 € per a amic o amiga del MUHBA.
Places limitades. Reserves a partir del dilluns 11
de febrer a les 10 h

Jacint Verdaguer al Santuari
de la Gleva i a Vic
Visites comentades

Dissabte 4 de maig
La Fundació Jacint Verdaguer ofereix aquestes dues
visites. La primera recorre una part del santuari
barroc de la Gleva, on Verdaguer va viure alguns
dels moments més dramàtics de la seva vida. Des
de la cambra on va sojornar el poeta s’evoca l’etapa
final de la seva vida amb la lectura de textos d’En
defensa pròpia, Flors del Calvari i Sant Francesc. A
la tarda, un recorregut pels carrers de Vic recorda l’època d’estudiant i la vida entorn dels cercles
intel·lectuals de la ciutat. Inclou la visita a la Col·
lecció Verdaguer del Museu Episcopal.
Trobada: rda. Universitat, 11, 08007 Barcelona, a
les 9.30 h. Tornada prevista a les 19.30 h. Preu: 38 €
per a amic o amiga del MUHBA i acompanyant (inclou les dues visites i el dinar al restaurant El Santuari, a la Gleva). Places limitades. Per fer efectiva
la reserva cal fer el pagament a la Fundació Jacint
Verdaguer a través del web www.verdaguer.cat. Reserves a partir del dilluns 4 de febrer

Com es poden fer les reserves?
Podeu reservar les activitats d’aquesta agenda
de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h,
trucant al telèfon 93 256 21 22 o escrivint a
reservesmuhba@bcn.cat.
Nota: en funció de les característiques de cada
activitat es preveu obrir més grups.
Consulteu-nos pel que fa a les dates i els horaris.

Centres MUHBA

1 MUHBA
TEMPLE D’AUGUST


C/ Paradís, 10
08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dl. de 10 a
14 h; de dt. a ds. de 10 a 19 h;
dg. de 10 a 20 h

2 MUHBA PLAÇA DEL REI

Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: de dt. a ds.
de 10 a 19 h; dg. de 10 a 20 h

3 MUHBA PORTA DE MAR

C/ Regomir, 7-9
08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dt. i dj. de
10 a 13 h; dc. de 17 a 20 h; ds.
de 10.30 a 13.30 h

4 MUHBA VIA SEPULCRAL
ROMANA

8 MUHBA SANTA CATERINA

5 MUHBA DOMUS AVINYÓ

9 MUHBA VIL·LA JOANA

Pl. Vila de Madrid
08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dt. d’11 a
14 h; dg. d’11 a 19 h
C/ Avinyó, 15, 08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. de 10 a
14 h; de dl. a ds., grups amb
reserva prèvia

6 MUHBA DOMUS SANT
HONORAT

C/ Fruita, 2, 08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. de 10 a
14 h; de dl. a ds., grups amb
reserva prèvia

7 MUHBA EL CALL

Plta. Manuel Ribé, s/n
08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dc. de 10 a
14 h; ds. i dg. d’11 a 19 h

Fes-te Amic/Amiga del MUHBA…
Si decideixes formar part del programa Amics i Amigues
del MUHBA donaràs suport a un concepte de museu
obert i dinàmic, i t’integraràs en un col·lectiu interessat
a conèixer i compartir el llegat de la història i el
patrimoni de la teva ciutat.
A més, estaràs informat de les nostres activitats i
podràs participar-hi amb descomptes i avantatges
exclusius.
Per formalitzar la subscripció posa’t en contacte amb:
informaciomuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: amicsmuhba@bcn.cat
o 93 256 21 22 (de dilluns a divendres feiners, de 10 a
14 i de 16 a 19 h)

CONDICIONS
En totes les sortides d’un dia, els itineraris i les visites
comentades a museus i exposicions, cal:
◆F
 er la resèrva prèvia.
◆A
 bonar l’import 10 dies abans de l’activitat, en cas
contrari la reserva es considerarà anul·lada.
Atenció: no és podrà participar en cap activitat si
anteriorment no s’ha formalitzat la reserva i no s’ha fet
el pagament corresponent.
PREUS*
individual: 36 € a l’any
◆Q
 uota reduïda: 23 € a l’any (estudiants menys de 29
anys, aturats i jubilats, cal presentar-ne acreditació)
◆Q
 uota familiar: 55 € a l’any (famílies amb fills menors
de 16 anys)
*Segons tarifes i preus vigents
◆Q
 uota

Pl. Joan Capri (Mercat de
Santa Caterina)
08003 Barcelona
HORARI DE VISITA: de dl. a ds.
de 8.30 a 15.30 h
Ctra. de l’Església, 104
Vil·la Joana (Vallvidrera)
08017 Barcelona
Tel. 93 204 78 05
HORARI DE VISITA: dj. de 10 a
14 h; ds. i dg. fins al 31/3, de
10 a 15 h; a partir de l’1/4, de
10 a 17 h

11 MUHBA FABRA I COATS

C/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. d’11
a 14 h

12 MUHBA OLIVA ARTÉS

C/ Espronceda, 142-146
Parc Central del Poblenou
08018 Barcelona
A partir de mitjan març,
“obert per obres”.

13 MUHBA CASA DE L’AIGUA

C/ Torrent de la Perera, s/n
08033 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. a les 11
i a les 12.30 h. Visita comentada cada primer diumenge de
mes. Amb reserva prèvia

10 MUHBA PARK GÜELL

Casa del Guarda. C/ Olot, s/n
08024 Barcelona
Tel. 93 285 68 36
HORARI DE VISITA: fins al 30/3,
de 8.30 a 18 h; del 31/3 al
28/4, de 8.30 a 20.30 h; a partir
del 29/4, de 8.30 a 21.30 h.
Només visites concertades

15 MUHBA REFUGI 307

C/ Nou de la Rambla, 175
08004 Barcelona
HORARI DE VISITA: de dl. a dg.
només visites concertades;
dg. de 10 a 14 h, explicacions
en anglès (10.30 h), espanyol
(11.30 h) i català (12.30 h)

16 MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
C/ Marià Labèrnia, s/n
(Horta-Guinardó)
08032 Barcelona
HORARI DE VISITA: dc. de 10 a
14 h; ds. i dg. de 10 a 15 h

14 MUHBA BON PASTOR

C/ Barnola, s/n
08030 Barcelona
A partir de mitjan març,
“obert per obres”.

…i gaudeix d’aquests avantatges!
ACTIVITATS GRATUÏTES
◆E
 ntrada gratuïta sense límit als centres del museu.
◆ I nvitacions a tots els actes i inauguracions
d’exposicions.
DESCOMPTES
d’entre un 25% i un 50% en les activitats
programades pel museu als diferents centres.
◆D
 escompte d’un 10% a la llibreria La Central
del Museu d’Història de Barcelona.
◆D
 escomptes en articles de la botiga.
◆5
 % de descompte a la resta de llibreries
de La Central.
◆D
 escompte

Altres avantatges: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/487

ACTIVITATS EXCLUSIVES
◆ Visites comentades de la mà dels comissaris i
comissàries de les exposicions temporals.
◆ Visites a altres museus i institucions de la ciutat.
◆ Excursions i visites culturals.
◆ Accés a la biblioteca del museu amb reserva prèvia.
INFORMACIÓ
Tramesa d’informació regular sobre tot el que es
genera als centres.
◆ Tramesa del Butlletí del Museu.
◆

