
Relatar
la ciutat
Laboratori de propostes dels alumnes 
del curs de Relats urbans del MUHBA.

Cicle d’itineraris oberts al públic. 
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia 
imprescindible i places limitades.

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura



DIJOUS 28 DE JUNY, 18H
Plaça Catalunya
Autora: Cristina Fernández de la Reguera

Plaça Catalunya és l’espai urbà més cèntric 
i representatiu de la ciutat. Espai que fa de 
transició entre la ciutat antiga i la moderna. Punt 
de confluència d’importants vies, nus vital des 
dels seus inicis en el sistema de transports de 
l’àrea metropolitana i també d’altres punts del 
país. Espai ocupat des dels seus orígens fins avui 
per les barcelonines i per els barcelonins. Lloc 
de trobada per a la realització d’actes públics, 
festius, polítics i reivindicatius. 
A través dels elements de la plaça podrem conèixer 
els diferents moments històrics i l’evolució de la 
ciutat de Barcelona durant el segle XX. 

Durada: 2 hores 
Punt de trobada: Al mig de la plaça, al centre de 
l’estrella de la pavimentació

DIMARTS 3 DE JULIOL, 19H
Una, grande y libre. Escenaris de la dictadura 
franquista a Ciutat Vella
Autor: Josep Grau

En aquest itinerari descobrirem diversos edificis, 
espais i símbols relacionats amb el règim 
franquista i reflexionarem sobre el suport social a 
la dictadura, el paper de l’oposició i l’impacte del 
franquisme en l’espai públic de la ciutat.

Durada: 2 hores 
Punt de trobada: Plaça de Catalunya (banda 
muntanya, escales d’accés a la comissaria dels 
Mossos, entre les dues fonts) 

DIVENDRES 6 DE JULIOL, 18H
Autopistes urbanes. La construcció i gestió de les 
vies ràpides a tres barris de Barcelona. 
Autor: Pere Cowley

L’itinerari recorre el tram central de la Ronda 
del Mig o Primer Cinturó de Ronda, que es va 
construir entre les dècades de 1950 i 1970. Quina 
relació van tenir i tenen els barris del voltant amb 
la via ràpida, com van reaccionar els moviments 
veïnals des dels anys 1970 i quina gestió n’han fet 
els ajuntaments democràtics? 
Els barris que es van transformar amb la 
construcció de la nova via ràpida van quedar, 
alhora, més ben integrats i connectats amb 
la resta de la ciutat. És possible, ara, tornar a 
integrar la Ronda en aquests barris?

Durada: 3 hores 
Punt de trobada: Plaça Lesseps, davant de l’es-
glésia dels Josepets de Gràcia (Metro Lesseps, L3)

DILLUNS 16 DE JULIOL, 17:30H
Recordar és oblidar. Una ruta circular pels temps 
de Les Corts
Autora: Agnès Villamor

Les Corts ha experimentat reconfiguracions 
aparatoses fins l’actual districte policèntric de 
vida urbana metropolitana. Romanen alguns dels 
elements del passat —velles masies disperses 
en pedra i també en el nomenclàtor, alguna 
fàbrica ara habitable— úniques presències 
estables durant força temps, tot i el canvi 
d’ús. El temps i com és percebut, la velocitat i 
els ritmes autònoms dels centres inconnexos 
donen la imatge caleidoscòpica d’una societat 
complexa que tant aviat recorda qui va ser com 
vol oblidar-ho ràpidament.

Durada: 2 hores i mitja
Punt de trobada: metro Les Corts, L3 (sortida 
Jardins de Can Bruixa)  

DIVENDRES 27 DE JULIOL, 17H
L’empremta dels indianos a Barcelona,  
de 1835 a 1898. 
Autora: Marta Rodríguez

A través de la figura dels indianos (en algunes 
àrees de Catalunya també coneguts com 
americanos) i de la inversió que van realitzar a la 
ciutat, l’itineari urbà intentarà apropar el visitant 
a aspectes relacionats amb la urbanització de 
Barcelona: reorganització de la franja marítima, 
desaparició de convents i altres propietats 
eclesiàstiques que van passar a ser espais 
públics, creació de noves vies i eixos per a la 
circulació, obertura de jardins i places, edificació 
de palaus, etc.
Després de la visita, cada espectador haurà de 
trobar les seves respostes a la pregunta de quina 
ha estat l’empremta que han deixat els indianos 
a la capital catalana: visionaris, esclavistes, 
filantrops, comerciants, especuladors, 
lliurepensadors, o, potser, de tot una mica.

Durada: 3 hores i mitja
Punt de trobada: Pla de Palau (Porxos d’en Xifré, 
davant del restaurant Set Portes)

Organitza el Museu d’Història de Barcelona, Curs 
de Relats Urbans

L’assistència a tots els itineraris és gratuïta, amb 
reserva prèvia imprescindible (places limitades), 
enviant un correu electrònic a:  
reservesmuhba@bcn.cat 
Per a qualsevol altra informació: 
telèfon 93 256 21 22 (de dilluns a divendres 
feiners, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)


