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El MUHBA proposa aquest estiu un 
seguit d’activitats per saber més de 
la Guerra Civil a Barcelona, amb el 
Refugi 307 i el Turó de la Rovira com 
a centres que expliquen com es va 
organitzar la defensa activa i passiva 
de la ciutat.

La Guerra Civil a Barcelona.  
Revolució i bombardeigs
Itinerari que situa el context de la  
II República, el cop d’estat, els enfron-
taments, l’actuació de les autoritats 
militars i civils, i la participació ciuta-
dana. Inici: MUHBA Plaça del Rei. Final: 
MUHBA Refugi 307. 3 de juny de 10.15 
a 13.15 h. 19 de juliol i 8 i 22 d’agost, 
de 18.30 a 21.30 h. 8,5 €  (Amics: 6 €). 
Inclou la visita al Refugi 307.

Solidaritat per sobreviure
Visita comentada al MUHBA Refugi 307. 
Dimarts 4 i 25 de juliol i 29 d’agost, 
de 19 a 20 h. I cada diumenge a les 
12.30. 3,40 € 

La Barcelona de la guerra i la 
postguerra. Perspectives des del 
turó de la  Rovira 
Visita als tres espais museïtzats del 
turó de la Rovira, des d’on s’explica la 
defensa activa de Barcelona i el barri 
de barraques que va comportar el 
creixement de la ciutat. MUHBA Turó 
de la Rovira. Dimecres 12 de juliol i 16 
d’agost, de 18 a 20 h. 7,5 € (Amics: 5 €) 

Vedettes i milicians. El Paral·lel 
i el barri del Poble-sec durant la 
Guerra Civil 
L’itinerari situa el Refugi 307 en el seu 
context, el barri del Poble-sec durant 
la Guerra Civil, i remarca la seva rela-
ció amb el món del teatre i la cultura 
popular del Paral·lel. Inici: av. Paral·lel, 
60, davant del teatre Arnau. 11 de 
juliol, 1 d’agost i 5 de setembre, de 18 
a 21.30 h. 8,50 €  (Amics: 6 €). Inclou la 
visita al MUHBA Refugi 307. 

Música en temps de guerra 
Concert en què s’evoca el ric panorama 
musical de la Barcelona dels anys de la 
República, que es va mantenir vigorós 
en plena guerra civil. L’activitat inclou 
també una visita comentada al MUHBA 
Refugi 307 i pretén mostrar com la 
música va servir per mantenir la moral 
alta en els temps de guerra, a través de 
ritmes tradicionals, tangos i cançons 
republicanes, entre d’altres. A càrrec 
d’Oriol Romaní, clarinet i comentaris, i 
Federico Mazzanti, teclat. MUHBA Re-
fugi 307, 18 de juliol a les 20 h. 10 €. 
Imprescindible reserva prèvia.

Informació i reserves 
reservesmuhba@bcn.cat
T.  93 256 21 22 (de dilluns a divendres 
feiners, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)DL
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