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Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la transició
(1976-1979)
A càrrec de Josep Grau. En aquest itinerari descobrirem com, a la
segona meitat dels anys 70, Barcelona va ser escenari de nombroses reivindicacions pels drets civils, democràtics i nacionals.

Gràcia 1900. L’aparador
burgès d’un barri obrer
Sortint del barri de la Salut, un indret d’esbarjo per a les classes
treballadores i un dels territoris escollits per les elits barcelonines
a l’hora de construir la segona residència. Un recorregut pels
carrers de l’antiga vila de Gràcia on encara avui podem admirar les
grans cases de tombant segle xx, i on trobem traces dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna.

Inici: Gran Via cantonada Passeig de Gràcia, davant del cinema
Comedia, de 18 a 20 h. 7,5 € (Amics: 5 €).

MUHBA Park Güell. Inici: porta del Carmel del Park Güell. Final:
Jardinets de Gràcia, de 10.30 a 13.30 h. Places limitades, 2 €,
amb reserva prèvia.

1 de setembre

13 de setembre

La primera balconada
de Barcelona

Raó, passió i negoci en la
construcció de l’Eixample

El creixement de la ciutat vist des dels Tres Turons Mostra com els
episodis successius de la història de la ciutat han deixat empremta en la primera balconada muntanyosa, la dels Tres Turons,
des del Carmel a Vallcarca, passant pel Park Güell. El recorregut
permet gaudir d’una de les millors vistes sobre la ciutat.
Inici: MUHBA Turó de la Rovira. Final: Vallcarca, de 10 a 12 h.
Places limitades, 2 €, amb reserva prèvia.

2 de setembre

Barcino/BCN
Un viatge d’anada i tornada entre Barcino i Barcelona que permet
situar el pòsit deixat per la ciutadania romana i l’impacte de convertir les restes en monuments. La ruta comença a la Via Sepulcral i recorre l’aqüeducte, muralles i subsòl de la plaça del Rei.
MUHBA Via Sepulcral Romana, de 18.30 a 21 h. 8 € (Amics: 5,50 €).

2 de setembre

Dins i fora muralles: poder,
higiene i comerç a Barcino
Parteix del portal de mar de Barcino i recorre la muralla romana.
MUHBA Plaça del Rei, d’11 a 13 h. Inclou la visita a la Porta de Mar de
Barcino. 8 € (Amics: 6 €).

5 de setembre

La formació d’una capital.
La ciutat medieval
Parteix del Palau Reial Major per endinsar-se en el sector de Santa Maria del Mar. S’hi explica la configuració espacial i social de la
ciutat medieval.
MUHBA Plaça del Rei, de 18.30 a 20.30 h. 8 € (Amics: 6 €).

9 de setembre

Un recorregut pels acords i desacords entre el Pla Cerdà, les
propostes arquitectòniques del modernisme i el noucentisme i la
promoció immobiliària, des de finals del segle xix fins a mitjans
del segle xx.
De 18.30 a 21 h. Inici: torre de les Aigües, Roger de Llúria, 56.
8 € (Amics: 6 €).

16 de setembre

Barcelona 1902: Urbanitzar
la muntanya pelada
Itinerari pel Park Güell que explica el procés de construcció i
formalització del parc. La ruta envolta el recinte monumental del
Park Güell però no hi entra.
MUHBA Casa del Guarda del Park Güell, C/Olot. De 10,30 a 12,30 h.
Places limitades, 2 €, amb reserva prèvia.

19 de setembre

Quan el Call era el call
dels jueus
Una aproximació històrica a les activitats quotidianes dels segles
xii al xiv pels llocs més significatius del Call Major, per acabar als
espais on hi havia hagut el Call Menor, al peu del castell Nou.
Inclou la visita al MUHBA El Call i a les sitges medievals del carrer
de la fruita.
MUHBA El Call, d’11.15 a 13.45 h. Inclou la visita al MUHBA El Call.
8,50 € (Amics: 6 €).

27 de setembre

L’obertura de la Via Laietana
i la creació del barri Gòtic
Mostra quina era la percepció que es tenia del patrimoni cultural
al començament del segle xx, i els debats que hi va haver a l’hora
de donar forma a la nova avinguda i monumentalitzar el centre
històric amb motiu de la seva obertura.
MUHBA Plaça del Rei, d’18.30 a 21 h. 8,50 € (Amics: 6 €).

30 de setembre

Feu la vostra reserva aquí

