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Programa del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona)  
amb el suport de B:SM (Barcelona de Serveis Municipals)
Totes les activitats requereixen reserva prèvia  
a través del web del MUHBA

Informació: 93 256 21 22 de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h 

Els Tres Turons, el Park i la ciutat 
Visites i itineraris

Inici de les visites i itineraris: MUHBA Park Güell.  
Excepte La primera balconada, que s’inicia al MUHBA Turó  
de la Rovira.

La primera balconada de Barcelona. 
El creixement de la ciutat vist des dels Tres Turons
30 de juny i 28 de juliol a les 18 h i 25 d’agost a les 17 h
Itinerari. 2 €, inclosa la guia Balconada/BCN. 

Barcelona 1902: urbanitzar la muntanya pelada
13 de juny, 18 de juliol i 1 d’agost a les 19 h i 12 de setembre a les 10 h
Itinerari. 2 €

Gaudí al Park Güell: arquitecte, urbanista i paisatgista
20 de juny, 25 de juliol, 29 d’agost i 19 de setembre a les 9.30 h
Itinerari. 2 €

Güell, Gaudí i Barcelona. L’expressió d’un ideal urbà
11 i 18 de juny i 2 i 16 de juliol a les 18.30 i 19.30 h
Visita comentada. 2 €

El Park Güell i Barcelona
4 de juny, 9 i 23 de juliol, i 6 i 27 d’agost a les 18 h i 10 de setembre  
a les 10 h
Visita i itinerari. 2 €

Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri obrer
6 de juny, 11 de juliol i 8 d’agost a les 10.30 h  
Itinerari. 2 €

Park Güell
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Innovació musical  
a la Barcelona republicana
8è Cicle història i música de Barcelona  
Concerts a la plaça de la Natura, 21 h

En el marc de la línia de recerca en patrimonis musicals del 
MUHBA, dins de la programacíó de MUHBA Park Güell aquest any 
continua el projecte compartit amb l’ESMUC sobre la Innovació 
musical a la Barcelona republicana, que prèviament ja ha donat 
lloc a una jornada d’estudi i dos concerts. 

Quatre cordes per tocar-ho tot
25 de juny 
Amb Marta Roma, violoncel i veu, Gemma Abrié, contrabaix i veu,  
i Èlia Bastida, violí i veu.  

Cançons de taverna a l’escola i balades de cornuts a l’arxiu
2 de juliol
Amb Carles Belda, veu i acordió diatònic, i Jaume Arnella, veu 
 i guitarra. 

La cobla de la República
9 de juliol 
Amb la Cobla de l’ESMUC

La veu del temps
16 de juliol 
Amb Mireia Tarragó, veu, i Carmen Santamaria, piano. 

Retratar Barcelona al llindar  
del segle xxi 
3r Cicle Barcelona en moviment, nits de cinema  
Projeccions a la plaça de la Natura, 22 h

En el marc de la línia de recerca del MUHBA sobre les representa-
cions contemporànies de la ciutat, aquest juliol es presenta la 3a 
edició del cicle Barcelona en moviment. Nits de cinema al MUHBA 
Park Güell, dedicada a les Mirades sobre Barcelona en el trànsit del 
segle xx al xxi. 

Todo sobre mi madre (1999) Pedro Almodóvar
29 de juny
La Barcelona Post-Olímpica que recorda els anys anteriors  
als JJOO.

L’auberge espagnole (2002) Cédric Klapisch
6 de juliol
La Barcelona cosmopolita europea, jove i entusiasta, camí del se-
gle xxi en plena carrera del turisme de masses i la ciutat de marca.

Biutiful (2010) Alejandro G. Iñárritu
13 de juliol 
La Barcelona en crisi al segle xxi.


