
AMICS  
I AMIGUES  
DEL MUHBA
Agenda  
d’activitats

OCTUBRE 2020 - GENER 2021

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



OCTUBRE 2020
Clotilde Cerdà / Esmeralda Cervantes,  
una dona davant d’una època
Visita a l’exposició comentada per la seva comissària, 
Lorena Fuster

Divendres 2 d’octubre
Aquesta exposició pretén recuperar la figura 
d’aques ta dona extraordinària (Barcelona, 1861 - 
Santa Cruz de Tenerife, 1926), concertista d’arpa, 
composi tora, escriptora i activista en defensa dels 
drets de les dones i dels sectors més explotats, i 
compromesa amb l’abolició de formes de violèn-
cia del seu temps: la guerra, la dominació, l’escla-
vatge i la pena capital.
Clotilde Cerdà, filla de l’urbanista Ildefons Cer-
dà, el 1885 va fer realitat a Barcelona un projecte 
que havia estat planejant durant molts anys amb 
la seva mare: la creació de l’Acadèmia de Ciències, 
Arts i Oficis per a la Dona “Esmeralda Cervantes”, 
una institució de formació científica, artesanal i 
artística dirigida sobretot a les dones obreres.

Trobada: Palau Robert, passeig de Gràcia, 107, 
08008 Barcelona, a les 17 h. Durada: 1 h. Preu: 
gratuït per a amic o amiga del MUHBA. 

Un tomb per l’Exposició de 1929  
de Montjuïc
Itinerari a càrrec de Josep Fabra

Diumenge 11 d’octubre
L’Exposició Internacional de 1929, un dels grans 
esdeveniments que va viure Barcelona al llarg del 
segle xx, ha deixat empremta. El recorregut s’ini-
cia a la Casa de la Premsa, segueix per les escales 
del passeig de Forestier, s’enfila fins a l’ermita de 
Santa Madrona, continua per la Foixarda, el Poble 
Espanyol i finalitza a la Font Màgica. 

Trobada: Casa de la Premsa, av. Rius i Taulet, 5, 
08004 Barcelona, a les 11 h. Final: Font Màgica, 
a les 13 h. Durada: 3 h. Preu: gratuït per a amic o 
amiga del MUHBA. 

Gràfica anarquista. Fotografia  
i revolució social, 1936-1939
Visita comentada

Divendres 16 d’octubre
L’exposició, comissariada per l’Observatori de la 
Vida Quotidiana, és un recorregut inèdit per l’ar-
xiu fotogràfic que va crear l’Oficina d’Informació 
i Propaganda de la CNT-FAI.
El fons està dipositat majoritàriament a la seu de 
l’Institut Internacional d’Història Social d’Ams-
terdam (IISG) i  una petita part es conserva a l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona.
Les fotografies mostren els primers dies de la revo-
lució social a Barcelona, l’activitat de les milicianes 
i milicians, els diversos fronts de guerra, la vida 
quotidiana a la rereguarda, les manifesta cions, els 
mítings i també es poden veure reportatges de les 
col·lectivitzacions, tant a la ciutat com al camp.

Trobada: entrada principal de l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona, pl. Pons i Clerch, 2, segona planta, 
08003 Barcelona, a les 18 h. Durada: 1 h. Preu: 
gratuït per a amic o amiga del MUHBA. 

Viure a Montjuïc. Memòria 
d’un barraquisme oblidat
Visita a l’exposició comentada pels comissaris

Dissabte 31 d’octubre
L’exposició, comissariada per Oriol Granados, 
Francesc Banús i Rafel Usero, recull el testimo-
niatge d’antics barraquistes de Montjuïc i foto-
grafies que mostren la realitat de les persones arri-
bades a Barcelona provinents de diversos llocs de 
l’Estat espanyol que es van establir a les barraques 
de la muntanya de Montjuïc. A partir de la me-
mòria col·lectiva dels antics barraquistes, la mostra 
posa de manifest la història i el paper que va tenir 
el barraquisme en la Barcelona de la postguerra.
La muntanya de Montjuïc va ser escollida per 
molts nouvinguts com una solució transitòria en 
arribar a Barcelona, una ciutat en constant trans-
formació on no hi faltaven feina ni oportunitats, 
però on no hi havia prou habitatge per fer front a 
les onades migratòries del segle xx. 

Trobada: Castell de Montjuïc, ctra. de Montjuïc, 
66, 08038 Barcelona, a les 11 h. Durada: 1 h. Preu: 
gratuït per a amic o amiga del MUHBA. 

NOVEMBRE 2020
Ruta de la Premsa. La història de 
Barcelona a través dels seus diaris
A càrrec de Gil Toll

Diumenge 22 de novembre
Itinerari des de la Casa de l’Ardiaca fins a la Casa 
de la Premsa recorrent els indrets on van tenir seu 
els principals diaris de la ciutat de finals del xix a 
finals del xx. S’hi mostra la sort i la dissort dels 
diaris de Barcelona i els seus periodistes.
Aquesta ruta s’inicia a la seu de l’Arxiu Històric de 
Barcelona —on hi ha la millor col·lecció de dia-
ris de la ciutat— per anar a la Rambla a veure les 
antigues seus de Ràdio Associació / Radio España, 
del diari Las Noticias, seguir pel carrer Pelai i veure 
l’edifici històric de La Vanguardia, parar a la plaça 
de Catalunya per conèixer l’edifici dedicat a Joan 
Pich i Pon, editor d’El Día Gráfico i La Noche, i se-
guir cap a Consell de Cent, el carrer dels periodis-
tes, on repassarem la història de La Publicitat, El 
Diluvio, El País, Diario de Barcelona, Solidaridad 
Obrera, Solidaridad Nacional i La Prensa. Després 
d’una parada al carrer d’Urgell per evocar l’antiga 
seu d’El Periódico, ens adreçarem a l’avinguda de 
Rius i Taulet per visitar la Casa de la Premsa, l’edi-
fici que va allotjar el centre de premsa de l’Exposi-
ció Internacional de 1929. 

Trobada: Casa de l’Ardiaca, c. Santa Llúcia, 1, 
08002 Barcelona, a les 11 h. Final: Casa de la 
Premsa, av. Rius i Taulet, 5, 08004 Barcelona, a 
les 14 h. Durada: 3 h. Preu: gratuït per amic o 
amiga del MUHBA i 5 € per a acompanyant. 

DESEMBRE 2020

Sortida a Martorell. La Torre de 
les Hores de Francesc Pujols i 
L’Enrajolada, Casa Museu Santacana 
Dissabte 12 de desembre 
Sortida a Martorell per visitar La Torre de les 
Hores, que al marge de constituir un interessant 
exemple de mansió senyorial típica catalana de 
finals del segle xix, fou la residència de Francesc 
Pujols i Morgades durant els darrers quaranta anys 
de la seva vida i actualment és la seu de la Funda-
ció Francesc Pujols. 

Tot seguit visitarem el museu L’Enrajolada, Casa 
Museu Santacana que fou fundat l’any 1876 per 
Francesc Santacana i Campmany (1810-1896) i 
continuat pel seu nét, Francesc Santacana i Ro-
meu (1883-1936). Es tracta d’una antiga casa se-
nyorial de quatre plantes i jardí que va pertànyer 
a la família Santacana fins als anys seixanta, quan 
va ser adquirida per la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Martorell. Els fons són molt va-
riats i de procedència ben diversa. Els 120 ele-
ments arquitectònics procedeixen d’una vintena 
d’edificis, molts de Barcelona. 

Trobada: pl. Universitat, a les 8.30 h. Arribada 
prevista a les 14 h. Preu: 10 € per a amic o amiga 
del MUHBA i per a acompanyant. 

GENER 2021

Fundació Ramon Pla Armengol 
Visita comentada

Dissabte 30 de gener
Aquesta fundació la va crear Núria Pla Montseny 
com una manera de projectar la seva successió i li ha 
permès continuar la seva tasca filantròpica, promo-
cionar la seva col·lecció d’antiguitats i mobles antics 
espanyols, amb la rehabilitació i condicionament de 
la casa familiar del principi del segle xx, i donar su-
port a la investigació mèdica i assistencial, un camp 
en el qual el seu pare, el Dr. Ramon Pla, va ser un 
pioner mecenes i investigador. 

Trobada: Fundació Ramon Pla Armengol, av. 
Mare de Déu de Montserrat, 114-132, 08041 
Barcelona, a les 10.30 h. S’accedeix a l’edifici des 
de l’interior del parc. Durada: 1 h. Preu: 8 € per a 
amic o amiga del MUHBA i per a acompanyant. 

 Totes les activitats tenen places limitades. 

 Reserves a partir del dilluns 13 de setembre a les 10 h

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.



1   MUHBA TEMPLE D’AUGUST
C/ Paradís, 10    08002 
Barcelona
A causa de la Covid-19 aquest 
espai està temporalment 
tancat al públic. Consulteu 
el web.

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
Pl. Vila de Madrid 
08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dt. d’11 a 
14 h; dg. d’11 a 19 h

5 MUHBA DOMUS AVINYÓ
C/ Avinyó, 15, 08002 Barcelona
A causa de la Covid-19 aquest 
espai està temporalment 
tancat al públic. Consulteu 
el web.

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. d’11 a 
14 h; ds. i dg. d’11 a 19 h

8 MUHBA SANTA CATERINA
Pl. Joan Capri (Mercat  
de Santa Caterina)  
08003 Barcelona
A causa de la Covid-19 aquest 
espai està temporalment 
tancat al públic. Consulteu 
el web.

9 MUHBA VIL·LA JOANA
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. de l’1/10 al 
30/11 de 10 a 17 h. i del 1/12 
al 31/1 de 10 a 15 h

10 MUHBA PARK GÜELL
Casa del Guarda. C/ Olot, s/n  
08024 Barcelona  
Tel. 93 285 68 36
Només visites concertades. 
HORARI: de 9.30 a 19.30 h 
Consulteu els horaris al web 

11 MUHBA FABRA I COATS
C/ Sant Adrià, 20,  
08030 Barcelona
Aquest espai està tempo-
ralment tancat al públic. 
Consulteu el web.

12 MUHBA OLIVA ARTÉS
C/ Espronceda, 142-146  
Parc Central del Poblenou 
08018 Barcelona
HORARI DE VISITA: fins al 
24/10, dc. de 16 a 20 h; ds. 
i dg. de 10 a 15 h i de 16 a 
20 h. A partir del 25/10, dc. de 
10 a 14 h; ds. i dg. de 10 a 15 
i de 16 a 18 h

13 MUHBA CASA DE L’AIGUA
C/ Torrent de la Perera, s/n 
08033 Barcelona
HORARI DE VISITA: fins al 
24/10, dc. de 16 a 20 h; ds. i 
dg. de 10 a 15 i de 16 a 20 h; 
a partir del 25/10, dc. de 10 a 
14 h, ds. i dg. d’11 a 15 i de 
16 a 18 h

14 MUHBA BON PASTOR
C/ Barnola, s/n,  
08030 Barcelona
Tancat per obres de reforma 

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, visites 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

Centres MUHBA

ACTIVITATS GRATUÏTES 
  Entrada gratuïta sense límit als centres del museu. 
  Invitacions a tots els actes i inauguracions 

d’exposicions. 

DESCOMPTES 
  Descompte d’entre un 25% i un 50% en les activitats 

programades pel museu als diferents centres. 
  Descompte d’un 10% a la llibreria 

La Central del Museu d’Història de Barcelona. 
  Descomptes en articles de la botiga. 
  5% de descompte a la resta de llibreries de  

La Central. 

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. 

…i gaudeix d’aquests avantatges! 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 del 
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 
informació i reserves del MUHBA, al telèfon 93 256 21 22  
(de dl. a dv. laborables de 10 a 14 h i de 16 a 19 h) o 
escrivint a amicsmuhba@bcn.cat.

CONDICIONS
Per a totes les sortides d’un dia, als itineraris i les visites 
comentades a museus i exposicions, cal:
  Fer la resèrva prèvia. 
  Abonar l’import deu dies abans de l’activitat, en cas 

contrari la reserva es considerarà anul·lada. 

Atenció: no es podrà participar en cap activitat si  
anteriorment no s’ha formalitzat la reserva i no s’ha fet 
el pagament corresponent. 

PREUS*
  Quota individual: 36 € a l’any
  Quota reduïda: 23 € a l’any (estudiants menys de 29 

anys, aturats i jubilats, cal presentar-ne acreditació) 
  Quota familiar: 55 € a l’any (famílies amb fills menors 

de 16 anys) 

*Segons tarifes i preus vigents Altres avantatges: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/487 


