
Gent amb mascareta durant l’epidèmia de febre groga de 1870. La campana de Gràcia, 9 d’octubre de 1870
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La Carta Històrica 
de Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/cartahistorica/ 
#map=14/242185/5070759/1992//0/0/0/0

La Carta Històrica de Barcelona és un document que consisteix en la narració 
de la història de la ciutat a través de 26 cartografies que reflecteixen els 
moments més singulars de la seva història urbana.

A inicis de 2014 el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) va iniciar la tasca 
de redacció de la Carta Històrica de Barcelona (CHB) amb la voluntat de fer 
confluir sobre una mateixa base cartogràfica els diversos estudis realitzats 
sobre la ciutat (interns i externs al propi museu) alhora que construir 
una eina de divulgació científica. La CHB es planteja, per tant, com una 
investigació que recull gran part del coneixement publicat i de les fonts 
documentals cartogràf
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Col·leccions en línia
https://cataleg.museuhistoria.bcn.cat/
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Barcelona flashback
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/taxonomy/term/617

 

En la seva plenitud, la història és inabastable. Per això ens cal seleccionar la 
informació i estructurar-la en relats explicatius —forçosament parcials—, 
segons els interessos i necessitats. Barcelona va ser colònia romana, 
seu episcopal, plaça forta de frontera, capital comtal i d’una monarquia 
mediterrània, i una de les moltes ciutats virreinals d’un immens imperi.  
Interrogar-se sobre la multitud aspectes que englobaren aquelles realitats 
és l’inici per generar nous relats i suscitar alhora més preguntes, un 
estimulant cercle creatiu que no té límits. Comproveu-ho! 
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Diàlegs i conferències 
al canal Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCEpgMM-azFGKRQ8qD40rbwQ
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Tours virtuals
Podeu fer una volta per Hagadàs Barcelona, tour virtual per una exposició 
sobre les haggadàs (llibres que contenen el ritual del sopar de la Pasqua 
jueva), manuscrits miniats i decorats en tallers barcelonins al segle xiv.

Podeu passejar-vos per Primers Pagesos, tour virtual per una exposició 
sobre les primeres comunitats neolítiques que van establir-se al pla 
de Barcelona fa uns 7.500 anys, i que havien adoptat  l�agricultura i la 
ramaderia com a forma de subsistència, una gran innovació sorgida al 
Pròxim Orient.

Podeu endinsar-vos a Imatges per creure, tour virtual per una exposició 
sobre les guerres de religió entre catòlics i protestants a l�Europa dels segles 
xvi i xvii i la irrupció de la imprenta i la circulació de gravats per la difusió 
d�idees, d�atac i propaganda, de les dues confessions en conflicte.

Podeu realitzar un passeig virtual per la Casa del Guarda de l�espai MUHBA 
Park Güell.
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Guies interactives  
en format virtual
Guia Balconada BCN 
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExVUtURkx4aEtKZzZjcWNWd-
3FyWmt0TWZfMy1RejZjdmMSFgoUMDQyNEZDRDAzNjEyNkY0Mjk4ODQ?authu-
ser=0

Guia d’història Urbana Barcino/BCN
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExcklnZHZhcEdKYlRDWlZHc-
mdqWDJNQjdJc3dNOW1GaTkSFgoUMDgzMTM5MDMzRDEzMjNGODQyMUY?aut-
huser=0
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Guia Itinerari digital Eix Pere Quart
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExTUFpWUhUY3ZVbnBxdjZC-
Qnpydk1GN09Ec2xRdWEtbHkSFgoUMDYzRUMxOEY5ODEyQjc2NkU0MTk?authu-
ser=0
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Guies d’història  
urbana digitals
Guies d’Història Urbana, aproximacions sintètiques a la història  
i al patrimoni de Barcelona.
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Presència a xarxes.  
Facebook
https://www.facebook.com/museuhistoriabarcelona/

Canal web
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca


