La Guerra
Civil
a Barcelona
Estiu 2018

Tot un ventall d’activitats, visites
comentades i itineraris ens permeten acostar-nos a la Guerra Civil a
Barcelona a través d’una part del
patrimoni conservat a la ciutat: el
Refugi 307 i les bateries antiaèries
del turó de la Rovira. A través de la
creació es volen recordar les guerres
que malauradament encara avui
provoquen patiment, morts i desplaçaments de la població.

Maleïdes les guerres
(i aquell qui les va fer)
Espectacle poètico-musical sobre
les guerres i les seves conseqüències, un cop de puny a l’estómac
i un cop de puny a la taula. Diem
prou a la barbàrie, la injustícia, la
mentida, i ho fem amb la bellesa
de la poesia, de la música, de les
paraules i les cançons. Les nostres
armes de combat són armes de
construcció massiva.
Idea i guió Lali Barenys i Carles
Beltran. Carles Beltran, música,
Lali Barenys, paraules, Namina,
cant
17 i 19 de juliol, 20 i 22 h. MUHBA
Refugi 307. Aquest espectacle es
combinarà amb visites comentades
al Refugi 307. 10 €
Amb la col·laboració del Districte de
Sants-Montjuic
Solidaritat per sobreviure
Visita comentada al MUHBA Refugi
307. Cada diumenge, visites a les
10.30 (anglès), 11.30 (castellà) i
12.30 h (català) .
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 relació amb el món del teatre i
la cultura popular del Paral·lel.
5 de juliol, 2 d’agost i 6 de setembre. Av. Paral·lel, 60, davant
del Teatre Arnau, de 18 a 21.30 h.
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la visita
al Refugi 307.
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)

La guerra civil a Barcelona.
Revolució i bombardeigs
Itinerari, des del MUHBA Plaça del
Rei fins al Refugi 307, que situa el
context de la II República, el cop
d’estat, els enfrontaments, l’actuació de les autoritats militars i civils, i
la participació ciutadana.
12 de juliol i 9 d’agost. De 18 a
21 h. MUHBA Plaça del Rei. 8,50 €
(Amics: 6 €). Inici: MUHBA Plaça
del Rei. Final: Refugi 307. Inclou la
visita al refugi.
La defensa passiva i activa de
la ciutat. El Refugi 307 i les
bateries del turó de la Rovira
Visites comentades i itinerari
Espais patrimonials decisius per
entendre els plans de defensa
activa i passiva a Barcelona durant
la Guerra Civil. La resposta de la
població, les institucions municipals i els caps militars de l’exèrcit
republicà per fer front al terror aeri
que va atemorir la ciutat.
15 de setembre De 10 a 13.30 h.
8,50 € (Amics: 6 €). Inici: MUHBA
Refugi 307. Final: Turó de la Rovira
La Barcelona de la guerra i la
postguerra. Perspectives des
del Turó de la Rovira
Visita comentada
Una alçada de 262 metres sobre el
nivell del mar i una visió de 360º
converteixen el turó de la Rovira
en un mirador natural privilegiat.
Un emplaçament estratègic per a
la defensa de Barcelona durant la
Guerra Civil.
12 de juliol i 22 d’agost. De 19 a
21 h. MUHBA Turó de la Rovira, 7,5 €
(Amics: 5 €)
La defensa de la ciutat moderna
Visita comentada
El turó de la Rovira és un mirador
natural avançat de Collserola triat
el 1937 per projectar-hi una de les
defenses antiaèries més importants
de la ciutat.
23 de juny i 29 de setembre
MUHBA Turó de la Rovira, de 10 a
11 h. 7,50 € (Amics: 5 €)
barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

