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



Gràcia al voltant del 1900
Itinerari guiat

Diumenge 5 de juny
Un recorregut que s’inicia al Park Güell, al barri de la Salut, un indret d’esbarjo per a les classes tre-
balladores i alhora un dels territoris escollits per les elits barcelonines a l’hora de construir la segona 
residència. Una passejada pels carrers de l’antiga vila de Gràcia, on encara avui podem admirar grans 
cases del tombant del segle xix, i on trobem traces dels conflictes i les contradiccions característics de la 
metròpoli moderna. El recorregut comença al Park Güell i acaba al carrer de la Fraternitat.

Punt de trobada: porta del Carmel del Park Güell, a les 10.15 h. Durada: 3 h. Preu: gratuït per a 
amics i amigues del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del 23 de maig.

Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia
Visita comentada

Dimarts 14 de juny
Una exposició de prop de mil obres que explora la iconografia fotogràfica de l’evolució urbanís-
tica de la ciutat al llarg d’un segle i mig. La mostra repassa el vincle entre la transformació urba-
na, marcada per la celebració de grans esdeveniments internacionals —des de l’Exposició Uni-
versal de 1888 fins al Fòrum de les Cultures 2004—, i el paper històric de la fotografia en la 
configuració de la percepció i l’opinió pública de la ciutat en un període comprès entre el sorgi-
ment de les tecnologies fotogràfiques múltiples, a la dècada de 1850, i l’expansió massiva de les 
tecnologies digitals, Internet, la telefonia mòbil i les xarxes socials en el pas del segle xx al xxi.  
A càrrec de Jorge Ribalta, comissari.

Punt de trobada: Virreina Centre de la Imatge (la Rambla, 99) a les 18.15 h. Durada: 1,5 h. Preu: 
gratuït per a amics i amigues del MUHBA. Places imitades. Reserves a partir del 23 de maig.

Primers pagesos/BCN. La gran innovació fa 7.500 anys
Visita comentada

Dimarts 28 de juny
La domesticació de plantes i animals és una innovació que es va produir al Pròxim Orient fa uns 
12.000 anys i que va arribar al Mediterrani occidental en fa uns 7.500. En el vi mil·lenni abans de la 
nostra era, els grups humans que tenien l’agricultura i la ramaderia com a forma de subsistència es van 
instal·lar al pla de Barcelona i van ser els artífexs de la primera gran transformació del seu paisatge.
L’exposició sistematitza les recerques dels darrers vint-i-cinc anys i esbossa, per primera vegada, una 
síntesi de la prehistòria al pla de Barcelona.
A càrrec dels comissaris de l’exposició.

Punt de trobada: MUHBA Plaça del Rei, pati Padellàs, a les 17.45 h. Durada: 1,5 h. Preu: gratuït per 
a amics i amigues del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir de l’1 de juny.

Casa Verdaguer de la Literatura, a Vil·la Joana
Visita comentada 

Dissabte 3 de setembre
Des del 10 de juny de 1902, quan Jacint Verdaguer va morir a Vil·la Joana, la casa va esdevenir un 
lloc de memòria del poeta. El 1963 algunes estan ces es van convertir en el primer museu que li era 
dedicat, i el 2016 reobre com a memorial i casa de la literatura. L’escriptor esdevé l’eix que permet 
presentar la realitat de Barcelona com a ciutat literària i també el fenomen de l’experiència literària 
universal. Alhora es mostra com aquell antic mas de Vallvidrera es va transformar en vil·la d’esti-
ueig al segle xix i en un equipament d’ús educatiu entre el 1921 i el 1973, les Escoles Vil·la Joana.  
A càrrec d’Oriol Izquierdo, comissari.

Punt de trobada: Casa Verdaguer de la Literatura a Vil·la Joana (ctra. de l’Església, 104) a les 11 h. 
Preu: gratuït per a amics i amigues del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del 13 de juny.

Immigració i creixement de la ciutat. El llevant de Barcelona (1952-1975)
Itinerari

Dissabte 17 de setembre
El recorregut, dividit en tres trams, ressegueix el creixement de la ciutat durant els anys seixanta i setan-
ta a llevant de Barcelona. El primer tram recorre el barri de la Verneda i acaba amb la visita al Museu 
d’Història de la Immigració de Catalunya, a Sant Adrià de Besòs. El segon s’inicia en aquest museu 
i recorre els barris de la Trajana, la Pau, Besòs Barcelona i Besòs Sant Adrià (COBASA). En el tercer 
tram s’arriba al parc del Besòs i a la Mina.  Itinerari a càrrec del Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya a Sant Adrià de Besòs.

Punt d’inici: sortida del metro Verneda (L2), c. Alarcón, a les 10 h. Durada: 3,5 h. Preu: gratuït per a 
amics i amigues del MUHBA i acompanyant. Places limitades. Reserves a partir del 13 de juny.

Forestier a Montjuïc. El jardí com a obra d’art
Visita comentada

Dijous 29 de setembre
El Castell de Montjuïc presenta la primera exposició monogràfica a Barcelona sobre la figura del 
paisatgista francès Jean-Claude Nicolas Forestier. Francesc Cambó, comissari de la Junta Organitza-
dora de l’Exposició Internacional de 1929, va encarregar a aquest dissenyador de jardins de renom 
l’enjardinament i l’acondiciament de gran part de la muntanya de Montjuïc. Forestier és l’autor del 
disseny del Parc de Laribal, els Jardins de la Font del Gat, el Roserar de la Colla de l’Arròs, els Jardins 
de Miramar i el Roserar Amargós (Jardins del Teatre Grec). A càrrec de Susanna Bernadí, comissària 
de l’exposició.

Punt d’inici: taquilles del Castell de Montjuïc (carretera de Montjuïc) a les 18 h. Durada 1 h. Preu: 
gratuït per a amics i amigues del MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del 13 de juny.
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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 progra-
mades 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! 

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; 
dl. tancat

3 MUHBA PORTA DE MAR 
C/ Regomir, 7-9, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA*: de dt. a 
dv. de 10 a 13 i de 17 a 20 h; 
ds. de 10.30 a 13.30 h;  
dl. i dg. tancat

4 MUHBA VIA SEPULCRAL 
ROMANA
Pl. Vila de Madrid, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dt. i dj. 
d’11 a 14 h; ds. i dg. d’11 a 
19 h; dl., dc. i dv. tancat

5 MUHBA DOMUS DE SANT 
HONORAT
C/ Fruita, 2, 08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. de 10 
a14 h; de dl. a ds., grups amb 
reserva prèvia

6 MUHBA DOMUS D’AVINYÓ
C/ Avinyó, 15, 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. i dv. 
d’11 a 14; ds. i dg. d’11 a 
19 h; dl. i dt. tancat

8 MUHBA SANTA CATERINA
Pl. Joan Capri (Mercat de 
Santa Caterina)  
08003 Barcelona
HORARI DE VISITA: de dl. a ds. 
de 8.30 a 15.30 h; dg. tancat

9 MUHBA VIL·LA JOANA
Ctra. de l’Església, 104  
Vil·la Joana (Vallvidrera), 
08017 Barcelona
Tel. 93 204 78 05  
Reobertura: divendres 10 
de juny
HORARI DE VISITA**: dj. de 10 
a 14 h; ds. i dg. de 10 a 19 h

10 MUHBA PARK GÜELL
Casa del Guarda. C/ Olot, s/n  
08024 Barcelona.  
Tel. 93 285 68 36
HORARI DE VISITA: del 4/5 al 
6/9: de 8 a 21.30 h; del 7/9 al 
29/10: de 8 a 20 h  
Amb reserva prèvia

11 MUHBA FABRA I COATS
C/ Sant Adrià, 20, 08030 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. d’11 a 
14 h; de dl. a dv., grups amb 
reserva prèvia

12 MUHBA OLIVA ARTÉS
C/ Espronceda, 142-146, Parc 
Central del Poblenou, 08018 
Barcelona
HORARI DE VISITA**: dc. de 
16.30 a 20 h; ds. i dg. d’11 a 
15 i de 16.30 a 20 h; dl. i dt. 
tancat

13 MUHBA CASA DE L’AIGUA
C/ Torrent de la Perera, s/n, 
08033 Barcelona
HORARI DE VISITA: 1r dg. de 
mes, visites comentades; de 
dl. a ds., grups, amb reserva 
prèvia

14 MUHBA REFUGI 307
C/ Nou de la Rambla, 175, 
08004 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. de 
10 a 14 h; dg. a les 10.30 h 
(ang.), 11.30 h (cast.) i 12.30 
(cat); de dl. a ds., amb reserva 
prèvia

15 MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
C/ Marià Labèrnia, s/n  
(Horta-Guinardó)  
08032 Barcelona
HORARI DE VISITA: dc. i ds. de 
16.30 a 20.30 h; dg. de 10.30. a 
14.30 i de 16.30 a 20.30 h 

Centres MUHBA

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 amicsmuhba@bcn.cat  
o al fax 93 268 04 54. 

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. 

Informació: 93 256 21 00

* Tancat a l’agost
** A l’agost, només caps de setmana


