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Activitats destacades
El nou MUHBA Oliva Artés:
cap al laboratori urbà del museu
MUHBA Vil·la Joana. Europa, Barcelona,
literatures
MUHBA Park Güell. Sis històries de BCN
en directe
Barcelona Flashback
MUHBA Casa de l’Aigua. El paleoclima
de Barcelona
La Barcelona de les barricades,
1820-1843
Projecte Alimentar Barcelona
La cuina a l’edat moderna, segles xvi-xviii
Guitarra & Barcelona
Reinventar el museu de la ciutat
48 h Open House BCN
Arquitectura, interiors i identitat social (II)
Barcelona Poesia
Barcelona dibuixa
Creació i Museus 2020

Centre de Recerca i Debat
Espais i relats

El nou MUHBA Oliva Artés:
cap al laboratori urbà del museu
L’espai MUHBA Oliva Artés ha culminat la segona fase de les
obres de rehabilitació amb una adaptació del projecte de l’equip
d’arquitectes BAAS i ja reuneix prou condicions per incorporar-se al
triangle de patrimoni, relats històrics i laboratori urbà que conforma la nova museologia urbana propugnada pel MUHBA.
Mentre ens preparem per fer més accessible el MUHBA Centre de
Col·leccions com a espai d’innovació patrimonial inserit a la Zona
Franca, i mentre avancen els plans per fer del MUHBA Casa Padellàs la futura casa del relat històric, el MUHBA Oliva Artés s’avança
com a laboratori urbà per pensar, en clau històrica i barcelonina, el
futur de les ciutats.
Aquest laboratori urbà del MUHBA amb format ciutadà, com a
mercat d’idees, i amb format juvenil, com a museu escola, es compon de capes successives que envolten un espai central dedicat al
pensament urbà.
El primer embolcall és l’exposició estable sobre la ciutat contemporània, la que és filla de l’embranzida iniciada amb les manufactures d’indianes al segle xviii, les quals permeten establir una
base industrial sòlida fins a finals del segle xx, que avui es reivindica
davant les febleses de l’opció turística. L’embolcall té per nom Interrogar Barcelona.
El segon embolcall, ara en formació i que s’obrirà el 2021, el
constitueixen les exposicions temporals sobre aquests segles
contemporanis, començant per les dedicades a dues bases de la
consolidació social de la ciutat: una història de l’habitatge i la
construcció de les perifèries i una altra sobre el joc de futbol i la
vertebració social de barris i metròpolis. En seguiran d’altres.
Al cor, l’espai laboratori, amb perspectiva històrica i en comparació
amb altres ciutats. Un espai laboratori que no es presenta bo i fet,
sinó que ara s’aspira a començar a construir amb la contribució de la
ciutadania de prop i de lluny per tenir-lo a punt el 2023, en el vuitantè aniversari del museu. Un espai incorporat als projectes d’innovació de l’Eix de Pere IV, al bell mig del 22@ i a un pas de BIThabitat,
un altre equipament municipal orientat a la innovació urbana.

L’objectiu: que el MUHBA Oliva Artés sigui la Casa dels Codis Urbans, fent tàndem amb el MUHBA Centre de Col·leccions com a Casa
del Patrimoni Urbà a la Zona Franca i amb el MUHBA Padellàs com
a Casa de la Història de Barcelona. Un lloc per conèixer, pensar i
reinventar els codis tecnològics, econòmics, socials, polítics i culturals de la ciutat. Un espai de lectura urbana: de la nova tecnologia
blockchain, com a base d’un Internet tal vegada més distributiu, a
la reinvenció dels paisatges com a entorn de les nostres vides. En
suma, un espai de coneixement i d’interacció veïnal, ciutadà i global
des del qual el visitant pot continuar cap al futur l’eix patrimonial
del Besòs.

Propostes
Cap al MUHBA Laboratori 2023
Presentació del projecte. 12 de novembre, 18 h
MUHBA Oliva Artés, en ple «Eix Pere IV arrova», ha de ser un
espai compartit per conèixer, pensar i reinventar els codis tecnològics, econòmics, socials, polítics i culturals de la ciutat, en clau
històrica i barcelonina. Amb la participació d’entitats diverses,
universitats i centres de recerca.
MUHBA Col·lecció Contemporània. Adquisicions i projectes
26 de novembre, 18 h
Col·loqui sobre la construcció de la col·lecció contemporània dels museus de ciutat. Hi participaran els representants de les darreres donacions i préstecs al MUHBA en diàleg amb l’equip de Col·leccions del
museu. Presentació de Joan Roca i Josep Bracons
Barcelona, el futbol i la ciutat al segle xx Exposició virtual. 10 de
desembre, 18 h
En temps de la covid-19 el museu es reinventa i inaugura en
format virtual aquesta exposició prevista per al 2021 que tindra
format presencial. Una mostra sobre el paper dels jocs, en essència
el futbol, en la vertebració social de barris i metròpolis.
Visites i itineraris
Vegeu el plànol Espais i relats.

MUHBA Vil·la Joana.
Europa, Barcelona, literatures
Barcelona-València, una singularitat
amarga?
XII Seminari literatura i ciutat

Barcelona i València són dues capitals de l’Europa mediterrània que comparteixen història,
llengua, cultura i també economia. Aquests elements, que han refermat els vincles entre elles,
també han estat motiu de distanciament. Tot i
així, és innegable que totes dues, considerades
complementàries, poden explicar una part important de la història intel·lectual del nostre país.
3/10/2020, 10.45 h. Entrada gratuïta. Amb
reserva prèvia al web del MUHBA

Ciutats per pensar Europa

Itineraris

Any Carner

Verdaguer i la natura

Bestiari a trio

Itinerari literari i naturalista per descobrir Collserola
a través de l’obra d’aquest autor. A càrrec de Pere
Alzina, biòleg, comunicador i consultor ambiental,
i de Gemma Sangerman, filòloga i actriu.
8/11/2020, 10 h. Gratuït. Imprescindible reserva prèvia al web del MUHBA. Places limitades.
Activitat coorganitzada amb el Parc Natural de
Collserola. Recomanada a partir de 10 anys.

Espectacle poeticomusical amb motiu de l’Any
Carner. A càrrec de Carles Belda (veu i acordió),
Gemma Abrié (veu i contrabaix) i Manu Sabaté
(tenora, clarinets, gralla, etc.)
25/10/2020, 12 h. Gratuït. Espectacle del cicle
Poesia als Parcs que organitza la Diputació de
Barcelona amb el Parc Natural de Collserola.
https://parcs.diba.cat/web/agenda/-/collpoesia-als-parcs-al-parc-natural-de-la-serra-decollserola

Josep Pla a Barcelona

Cicle de conferències

Visites al MUHBA Vil·la Joana

Resulta força evident que ciutats com ara Londres, Berlín o París han estat en algun moment
capitals gairebé indiscutibles d’Europa per raons
molt clares, i encara ho són. Però la idea d’Europa no s’escriu només des dels grans centres de
poder econòmic o polític, sinó que es troba en
totes i cadascuna de les seves geografies culturals. Quan aquestes geografies es perceben des
de la perspectiva de la literatura, emergeix un
altre mapa d’Europa en què hi ha ciutats on la
contribució d’aquesta disciplina ha estat insubstituïble.
En aquest cicle de conferències s’abordaran
Trieste, Weimar, Cracòvia, L’viv, Lisboa, Belgrad,
Sarajevo i Sant Petersburg, complementat amb
la reflexió teòrica sobre la ciutat com a capital
cultural.
Del 2/10 al 9/10/2020. Entrada gratuïta. Amb
reserva prèvia al web del MUHBA

Vil·la Joana i la literatura
Visita comentada a la planta baixa de la casa,
on s’explica l’evolució de l’immoble: de masia a
escola i a museu dedicat a la literatura.
11/10/2020, de 12 a 13 h. 5 € (Amics: 3 €)

Verdaguer i Barcelona
Visita comentada al primer pis de Vil·la Joana,
dedicat a Verdaguer i a la Barcelona que trepitjà i
que el plorà i homenatjà després de morir.
29/11/2020, de 12 a 13 h. 5 € (Amics: 3 €)

En defensa pròpia. Verdaguer contra la
censura
Visita comentada que gira al voltant de l’anomenat «Cas Verdaguer». Després del viatge a Terra
Santa el poeta radicalitza la seva actitud vers el
problema de la pobresa a Barcelona, coa que el
conduirà a una confrontació amb els poders fàctics, que no tardaran a calumniar-lo i marginar-lo.
17/1/2021, de 12 a 13 h. 5 € (Amics: 3 €)

La ruta, a càrrec de Maria Nunes, és un recorregut
per una doble presència. D’una banda, la de Josep
Pla a la ciutat de Barcelona durant l’època d’estu
diant i en els inicis de la seva carrera periodística
i d’escriptor, en el període 1913-1919. De l’altra,
l’itinerari ressegueix la representació de la ciutat
en una obra tan emblemàtica com El quadern gris
(1966), així com les impressions que a propòsit de
la ciutat va deixar escrites a Barcelona, una discussió entranyable (1956) i a Un senyor de Barcelona
(1951).
15/11/2020, d’11 a 13.30 h. 8 € (Amics: 5 €).
Inici: Mallorca, 240. Final: Casa de l’Ardiaca

MUHBA Park Güell.
Sis històries de BCN en directe
Visites i itineraris

Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri obrer

Diàlegs al Park Güell

La primera balconada de Barcelona.
El creixement de la ciutat vist des dels
Tres Turons

La Salut va ser 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. Des d’aquest barri es recorren els
carrers de l’antiga vila de Gràcia, on encara avui podem admirar les
grans cases del tombant del segle xx i on trobem traces dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna.
18/10 i 13/12/2020, de 10.30 a 13.30 h. MUHBA Park Güell. 2
€. Inici: porta del Carmel del Park Güell. Final: Jardinets de Gràcia

Cuina, teatre i modernitat, 1888-1919

Itinerari que 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 fins a Vallcarca passant pel
Park Güell. El recorregut permet gaudir d’una de les millors vistes
de la ciutat.
4/10 i 15/11/2020, de 10 a 13 h. 2 €. Inici: MUHBA Turó de la
Rovira. Final: Vallcarca

El Park Güell i Barcelona
Visita a la Casa del Guarda del Park Güell i itinerari que ressegueix
el procés de construcció i formalització del parc i la seva relació
amb la ciutat de Barcelona.
10/10/2020, de 9 a 11 h. MUHBA Casa del Guarda del Park Güell.
2€

Barcelona 1902. Urbanitzar la muntanya pelada
Itinerari pel Park Güell que explica el procés de construcció i formalització del parc.
21/11/2020, de 10.30 a 12.30 h. MUHBA Casa del Guarda del
Park Güell. 2 €

A càrrec d’Eva Saumell, filòloga i actriu
4/11/2020, 18.30 h. MUHBA Casa del Guarda del Park Güell.
Gratuït

Eclecticisme, arquitectura i modernitat:
Josep Domènech i Estapà (1858-1917)
A càrrec de Sergio Fuentes Milà, UIC
25/11/2020, 18.30 h. MUHBA Casa del Guarda del Park Güell.
Gratuït

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de
B:SM i requereixen reserva prèvia a través del web del
MUHBA.

Barcelona Flashback

Barcelona Flashback és una síntesi experimental radicalment innovadora en les formes de
mostrar i situar la trajectòria de Barcelona, amb
un mètode de lectura històrica interrogadora
d’objectes, arquitectures i paisatges, i amb nous
programes per a la ciutadania.
Barcelona Flashback s’inscriu de ple en els plans
del MUHBA com a museu de ciutat del segle xxi,
en l’horitzó de la reforma de la Casa Padellàs
com a casa de la història de Barcelona, nucli de
la xarxa d’espais patrimonials del museu per
tota la ciutat.

Visites comentades a l’exposició (Casa
Padellàs). 8/11/2020 i 24/1/2021. 5 €.
Amb reserva prèvia

MUHBA Casa de l’Aigua:
el paleoclima de Barcelona

Coordinació científica: Miquel Molist i Anna Gómez-Bach (Departament de Prehistòria, UAB)
L’aproximació a l’evolució paleoclimàtica és
una eina per comprendre i activar respostes als
fenòmens climàtics actuals, com l’aridificació o
el rescalfament climàtic. A més, en els períodes
més recents de la prehistòria i la protohistòria, a
l’anàlisi geofísica de la paleoclimatologia per se
s’afegeix la important relació entre paleoclima i
grups humans, una interrelació dinàmica que ha
estat sovint exposada per explicar o interpretar
variacions en l’estructura del poblament, les activitats econòmiques i/o les formacions socials.

Els temes de debat que es preveu abordar comprenen un marc geogràfic força ampli, que abraça
la Mediterrània occidental, el territori de Catalunya i, en la mesura de les dades disponibles, el
pla de Barcelona. Hi intervindran: Antoni Rosell
Melé, ICTA-UAB; Francesc Burjachs, IPHES-URV;
Jordi Revelles, IPHES-URV; Anna Gómez, UAB;
Miquel Molist, UAB; Raquel Piqué, UAB, i Josep
Maria Palet, UB.
28/11/2020, de 9 a 14 h. Casa de l’Aigua de
la Trinitat Nova, c/ Garbí, 2, 08033 Barcelona.
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia al web del
MUHBA

La Barcelona de les
barricades, 1820-1843

Coordinació científica: Jordi Roca Vernet, UB
Amb el Trienni Liberal (1820-1823) s’inicia a
Barcelona la revolució liberal (1820-1843), que
pretén establir un règim basat en una constitució que garanteix els drets i les llibertats dels
ciutadans.
Durant dues dècades Barcelona es representa
com la ciutat de les barricades i la revolució, i
s’associa a l’extensió del terme bullanga, que
adquireix una àmplia diversitat de significats.

Hi intervindran: Xavier Sànchez Sancho, UB;
Josep Rueda, UB; Núria Miquel, UB, i Jordi
Roca Vernet, UB.
19/11/2020, de 16 a 20.30 h. MUHBA Plaça
del Rei, Sala de Martí l’Humà. Entrada gratuïta.
Amb reserva prèvia al web del MUHBA. Places
limitades

Projecte Alimentar Barcelona
La cuina a l’edat moderna, segles xvi-xviii

Aquest seminari té com a objectiu presentar
algunes de les aportacions de l’època moderna a la història de l’alimentació, una disciplina
cada cop més consolidada entre els investigadors. La riquesa i l’excepcionalitat de les fonts
documentals catalanes permeten aproximar-nos als sistemes alimentaris moderns en
tota la seva complexitat. A través de l’estudi
dels llibres de cuina impresos i els receptaris
domèstics, eclesiàstics i gremials, s’analitzarà
l’evolució dels productes alimentaris, els plats
quotidians i festius així com els seus significats
i usos entre diferents classes socials de la
Barcelona moderna.

Hi intervindran: María Ángeles Pérez Samper,
UB; Jordi Bages-Querol, UOC, i Marta Manzanares, UB.
14/1/2021, de 16 a 19.30 h. MUHBA Plaça
del Rei, Sala de Martí l’Humà. Entrada gratuïta.
Amb reserva prèvia al web del MUHBA. Places
limitades

Guitarra & Barcelona

Reinventar el museu
de la ciutat

El llegat d’Emili Pujol a Barcelona
Concert a càrrec de Maria Ribera Gibal, guitarrista i musicòloga, amb obres d’Emili Pujol
acompanyades de comentaris sobre el perfil de
l’autor i la seva aportació a l’ensenyament de la
guitarra.
29/10/2020, 20 h. Saló del Tinell. 5 € Imprescindible reserva prèvia.

La guitarra a Barcelona

La Barcelona de Francesc Tàrrega i Emili
Pujol
Dins el cicle Diàlegs d’Història Urbana
19/10/2020, 19 h. MUHBA Plaça del Rei. Gratuït

Itinerari. Passejant per diversos espais del nucli
antic de la ciutat s’anirà descobrint com s’ha
forjat la història d’aquest instrument al llarg del
temps i comprendrem el paper clau que tingué
Barcelona en la seva construcció i difusió, una
relació estreta i especial que s’inicià ja fa més de
cinc segles.
29/11/2020, d’11.30 a 13.30 h. 8 €
Inici: porta principal del Palau de la Músical
Catalana. Final: MUHBA Plaça del Rei
Més d’informació:
https://www.jornadesdeguitarra.cat/

48h Open House BCN
El MUHBA participa en el 48h Open House BCN
obrint els espais següents:
MUHBA Refugi 307: diumenge 25 d’octubre, d’11
a 14 h i de 16 a 19 h
MUHBA Oliva Artés: dissabte 24 i diumenge 25
d’octubre, de 10 a 14.30 h

Sessió VII. Cap al MUHBA digital i virtual
El seminari, previst per al dia 17 de març i cancel·
lat a causa de la covid-19, s’ha enriquit durant
aquests mesos de confinament, que han propiciat un salt endavant cap al museu digital i virtual, sense oblidar per això el museu presencial.
Es comentaran els projectes de restitució patrimonial en 2D i 3D, les col·leccions en línia, el
museu virtual, les innovacions en l’arquitectura
conceptual de la web i els nous formats de programació virtual i semipresencial, amb intervencions de Daniel Alcubierre, Mònica Blasco,
Josep Bracons, Lídia Font, Teresa Macià, Núria
Miró, Elena Pérez, Ramon Pujades, Joan Roca,
Edgar Straehle i Xavier Tarraubella.
17/12/2020, de 9.30 a 14 h. MUHBA Plaça
del Rei, Sala de Martí l’Humà. Entrada gratuïta.
Reserva obligatòria al web del MUHBA. Places
limitades pels requeriments sanitaris.

Sessió VIII. Museu, ciutat i turisme futur
(Preanunci, 11 de febrer de 2021)
Arran de l’impacte de la covid-19 s’han posat en
marxa molts debats sobre els museus de ciutat
i els seus visitants, i el MUHBA hi ha participat
de manera activa. Cal destarcar els organitzats
per l’OCDE, l’ICOM i el CAMOC. Aquest seminari
es proposa. El seminari es proposa ampliar
el debat cap a una reflexió més integral, que
abordi també el paper i el potencial del museu
de la ciutat —i dels altres museus— en la reformulació del turisme futur a Barcelona.

Arquitectura, interiors
i identitat social (II)

Barcelona dibuixa
El 25 d’octubre torna la festa del dibuix
A la seu de MUHBA Casa Padellàs, el museu
participa en el projecte Barcelona dibuixa amb
Victor Swasky, amb propostes sobre com plasmar la capella de Santa Àgata al MUHBA Plaça
del Rei, al bell mig del barri Gòtic.
Organització: Museu Picasso i Institut de Cultura,
Ajuntament de Barcelona. Més informació:
Barcelona.cat/barcelona dibuixa

Direcció: Paolo Sustersic, Elisava

Sessió 2. Teoria i pràctica de
l’existenzminimum
Continuem el cicle sobre l’habitatge al llarg del
segle xx dedicat als interiors domèstics de les
classes populars, com a lloc on es projecten
les mirades de la indústria, la política, l’arquitectura, el disseny, el gust i la cultura popular.
Presentem la segona de les quatre sessions de

què consta el cicle: 1) La classe treballadora i
la ciutat; 2) Teoria i pràctica de l’existenzminimum; 3) L’habitatge social a l’època de l’estat
del benestar, i 4) Sessió dedicada als processos
de temps més recents.
3/12/2020, de 16 a 20.30 h. Biblioteca del
Bon Pastor, c. Estadella, 64. Entrada gratuïta.
Amb reserva prèvia al web del MUHBA. Places
limitades

Barcelona
Poesia
Del 13 al 18 d’octubre la ciutat celebra la Setmana
de la Poesia en diferents formats.
El MUHBA hi participa amb el concert de Roger Mas
en què canta sis poemes del llibre Al cel, de Jacint
Verdaguer, enregistrat al MUHBA Vil·la Joana, Casa
Verdaguer de la Literatura.
Podeu trobar tot el programa de Barcelona Poesia a
www.barcelona.cat/barcelonapoesia/ca/.

Creació i Museus 2020
L’estació de bombatge, els conductes, els
dipòsits i les comportes de la Casa de l’Aigua
de la Trinitat seran l’escenari d’un recorregut
performatiu i participatiu. La proposta està
dirigida pels artistes Laia Estruch i Marc Vives
i és fruit de la col·laboració del museu amb La
Caldera dins el projecte Creació i Museus 2020.

MUHBA Casa de l’Aigua. 17 i 18 d’octubre

Centre de Recerca i Debat
Diàlegs d’Història Urbana i
Patrimoni
Els Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni constitueixen el format més
flexible per explorar idees noves i per
comunicar estudis sobre la trajectòria
de la ciutat, el seu patrimoni historicoartístic i les representacions urbanes de Barcelona i altres ciutats.
214. La prostitució a la Barcelona
baixmedieval (segles xiv-xv)
Roger Benito Julià, historiador.
5/10/2020
215. La Barcelona de Francesc
Tàrrega i Emili Pujol
Maria Ribera Gibal, historiadora de
l’art i guitarrista. 19/10/2020
216. Bandera Roja: política de
masses i mobilització social a la
Barcelona tardofranquista
Josep Maria Solé Soldevilla, historiador 2/11/2020
217. El vademècum de la ciutat: París
i Barcelona a les guies i descripcions
urbanes: 1750-1920
Carmen Rodríguez Pedret, UPC.
16/11/2020
218. El món rural ibèric al pla de
Barcelona
Conxita Ferrer, arqueòloga.
30/11/2020
219. El model de casa-fàbrica als
inicis de la industrialització: registre
de fàbriques al Raval de Barcelona,
1767-1856
Jaume Artigues i Vidal, arquitecte.
14/12/2020
220. Les vistes òptiques de
Barcelona, segles xviii i xix
Cèlia Cuenca, UB. 11/1/2021

221. La geografia de la Barcelona
jueva del segle xiii (1191-1310)
Jordi Fernández-Cuadrench, historiador
25/1/2021
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí
l’Humà. 19 h. Entrada gratuïta. Es
recomana reserva prèvia.

Seminaris i jornades
Barcelona-València: una singularitat
amarga?
XII Seminari de literatura i ciutat
(Vegeu-ne el destacat.)
3/10/2020, de 10.30 a 19 h
MUHBA Vil·la Joana. Ctra. de l’Església,
104 (Vallvidrera)
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades

La Barcelona de les barricades,
1820-1843
(Vegeu-ne el destacat.)
19/11/2020, de 16 a 20.30 h
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí
l’Humà
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades
El paleoclima de Barcelona
(Vegeu-ne el destacat.)
28/11/2020, de 9 a 14 h
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c.
Garbí, 2, 08033 Barcelona
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades

Arquitectura, interiors i identitat
social. Sessió 2. Teoria i pràctica de
l’existenzminimum
(Vegeu-ne el destacat.)
3/12/2020, de 16 a 20.30 h
Biblioteca del Bon Pastor, c. Estadella,
64
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades
Reinventar el museu de la ciutat
Sessió VII. Cap al MUHBA digital
(Vegeu-ne el destacat.)
17/12/2020, de 16 a 19.30 h
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí
l’Humà
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades
La cuina de Barcelona en època
moderna,
segles xvi-xviii
(Vegeu-ne el destacat.)
14/1/2021, de 16 a 19.30 h
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí
l’Humà
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades
Fabra i Coats. Projecte de ciutat i
treball
Barcelona, ciutat i treball és un projecte compartit amb el Districte de
Sant Andreu, els Amics de la Fabra
i Coats i altres entitats del món del
treball amb vocació de crear un equipament de barri i ciutat a la Fabra i
Coats. En aquest marc, s’inicia una
primera presentació dels continguts a fi de propiciar una reflexió
ciutadana sobre el treball i la seva
dimensió històrica en el context de
la gran ciutat. Experts de diferents
àmbits acadèmics ens parlaran de la
complexitat de les formes de treballar, de l’acumulació d’experiències i
conflictes, de la transformació de les
relacions socials i econòmiques i de
la seva incidència en la configuració

de l’entramat urbà de la ciutat moderna.
Hi intervindran: Joan Roca, MUHBA;
Marc Prat, UB; Cristina Borderías,
UB; Llorenç Ferrer, UB, i Pere Colomer, historiador.
28/1/2021, de 16 a 19.30 h. MUHBA
Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà

mostrar nous mecanismes de descoberta i presentació dels actius històrics i patrimonials de Barcelona.
Més informació a: https://ajuntament.
barcelona.cat/museuhistoria/ca

Cicle de conferències
Ciutats per pensar Europa
Vegeu-ne el destacat.
2/10/2020, de 18 a 19 h
5/10/2020, de 18 a 21 h
7/10/2020, de 18 a 20 h
9/10/2020, de 18 a 20 h
MUHBA Vil·la Joana. Ctra. de l’Església,
104 (Vallvidrera). Entrada gratuïta.
Amb reserva prèvia al web del
MUHBA. Places limitades
Més informació a: https://ajuntament.
barcelona.cat/museuhistoria/ca/
ciutats-pensar-europa-cicle-deconferencies

Diàlegs al Park Güell
Cuina, teatre i modernitat, 1888-1919
Eva Saumell, filòloga i actriu
4/11/2020, 18.30 h
Eclecticisme, arquitectura i
modernitat: Josep Domenech i
Estapà (1858-1917)
Sergio Fuentes Milà, UIC
25/11/2020, 18.30 h
MUHBA Casa del Guarda del Park Güell
Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia
al web del MUHBA. Places limitades

Formació
Relats urbans. Teoria i pràctica de
l’itinerari històric
El curs ofereix formació especialitzada per a la ideació i la interpretació
d’itineraris urbans, amb l’objectiu de

Presentacions de publicacions
Revolució liberal / BCN 1820-1843
Guia d’Història Urbana
19/11/2020, de 16 a 20.30 h
Aquesta guia es presentarà en el marc
del seminari La Barcelona de les barricades, 1820-1843.
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí
l’Humà. Entrada gratuïta. Amb reserva prèvia al web del MUHBA. Places
limitades
Proveer Barcelona. El municipo y la
alimentación en la ciudad
Mercè Renom. Col·lecció Pòsits
Data i lloc a determinar. Consulteu el
web.
Escolaritzar Barcelona, 1900-1979
Cèlia Cañellas i Rosa Toran. Col·lecció
Pòsits
Data i lloc a determinar. Consulteu el
web.
Barcelona 1969-1979. Els anys
decisius en el planejament de la
ciutat democràtica
Joan Antoni Solans. Col·lecció Pòsits
Data i lloc a determinar. Consulteu el
web

Espais i relats

Octubre 2020 - gener 2021
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Vil·la Joana

Turó de la Rovira

5

Park Güell

Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Casa del Guarda. C. Olot, s/n

Vil·la Joana és la darrera casa que va acollir l’escriptor
Jacint Verdaguer. Malalt, va morir-hi el 10 de juny de
1902. Avui és alhora memorial i Casa de la Literatura.

La relació entre Gaudí i la Barcelona artística i industrial
presentada en el singular edifici de la Casa del Guarda.

Verdaguer i la natura
Itinerari a càrrec de Pere
Alzina, biòleg, i Gemma
Sangerman, actriu. Itinerari
literari i naturalista per descobrir Collserola a través de l’obra
de Verdaguer. 8/11/2020.
Gratuït

Visita comentada al primer
pis de Vil·la Joana, dedicat a
Verdaguer i a la Barcelona que
trepitjà el poeta i que el plorà
i l’homenatjà després de la
seva mort. 29/11/2020. 5 €
(Amics: 3 €)

Vil·la Joana i la literatura

En defensa pròpia.
Verdaguer contra
la censura

Barcelona 1902. Urbanitzar
la muntanya pelada

Gràcia 1900. L’aparador
burgès d’un barri obrer

Visita guiada. Una activitat per
revisitar l'obra de Verdaguer a
partir de la seva confrontació
amb el poder i la lluita contra
la calúmnia i la censura.
17/1/2021. 5 € (Amics: 3 €)

Itinerari pel Park Güell
on s’explica el procés de
construcció i formalització
del parc. 21/11/2020. 2 €.
La ruta envolta el recinte
monumental del Park Güell
però no hi entra.

L’itinerari s’inicia al Park Güell,
al barri de la Salut, un indret
d’esbarjo per a les classes
treballadores i alhora 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
grans cases del tombant del
segle xix, i on trobem traces
dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna. 18/10/2020 i
13/12/2020. 2 €. Inici: porta
del Carmel del Park Güell

Visita comentada a la planta
baixa de la casa, on s’explica
l’evolució de l’immoble: de
masia a escola i a museu
dedicat a la literatura.
11/10/2020. 5 € (Amics: 3 €)

Altres recorreguts urbans
«Una, grande y libre»
Escenaris de la dictadura
franquista a Ciutat Vella

Barcelona i els indians.
Negocis d’ultramar i canvi
urbà, 1835-1916
Un itinerari que tracta del
llegat d’aquells emprenedors
que van marxar a fer les
amèriques i que, en tornar
enriquits, van invertir part de
la seva fortuna en la transformació de la ciutat. A càrrec
d’Aymara Arreaza i Lorena
Bou. 22/11/2020. 8,50 €
(Amics: 6 €). En castellà. Inici:
pla de Palau, 18, davant la
Facultat de Nàutica

Refugi 307

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 17/1/2021. 7,5 €
(Amics: 5 €). Inici: pl. Catalunya
(centre plaça)

Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la Transició
(1976-1979)
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 7/11/2020. 7,5 €
(Amics: 5 €). Inici: Gran Via - pg.
de Gràcia, davant del cinema
Comedia

Josep Pla a Barcelona
Itinerari a càrrec de Maria
Nunes. La ruta vol mostrar
la trajectòria de Josep Pla a
Barcelona durant l’època d’estudiant i en els inicis de la seva
carrera periodística i d’escriptor.
15/11/2020. 8 € (Amics:
5,50 €). Inici: c. Mallorca, 244

Un tomb per l’Exposició
de 1929 de Montjuïc
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Fabra. 11/10/2020.
5 € (Amics: gratuït). Inici: Casa
de la Premsa, av. Rius i Taulet,
5. Final: Font Màgica

Casa de l’Aigua

El Park Güell i Barcelona
Visita a la Casa del Guarda
i itinerari que ressegueix el
procés de construcció i formalització del Park Güell i la seva
relació amb la ciutat de Barcelona. 10/10/2020. 2 €.
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L’abastament d’aigua a la ciutat. Estació de
bombatge construïda els anys 1915-1917 per
l’Ajuntament de Barcelona.

La primera balconada de
Barcelona. El creixement
de la ciutat vist des dels
Tres Turons

La defensa activa i passiva
de la ciutat. El Refugi 307
i la bateria del turó de
la Rovira

Itinerari que mostra com
els episodis successius de la
història de la ciutat han deixat
empremta en la primera
balconada muntanyosa, la
dels Tres Turons, i al Carmel.
El recorregut permet gaudir
d’una de les millors vistes
sobre la ciutat. 4/10/2020 i
15/11/2020. 2 €

Itinerari. Dos espais patrimonials decisius per entendre
els plans de defensa activa i
passiva de 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 amb gairebé dos-cents
bombardeigs. 7/11/2020.
8,50 € (Amics 6 €). Inici:
MUHBA Refugi 307

De Montcada a Barcelona.
L’aigua a llevant de
la ciutat
Visita d’autor a les instal·
lacions d’abastiment d’aigua
de Barcelona des de l’època
romana fins a l’actualitat, a
càrrec de Manel Martín Pascual. 21/11/2020. 2 €. Dins
la Setmana de la Ciència. Inici:
rda. Universitat, 11. Trasllat
en autocar

5

6

Itinerari d’autor a càrrec de
Gil Toll. La història de Barcelona a través dels seus diaris.
22/11/2020. 5 € (Amics:
gratuït). Inici: Casa de l’Ardiaca.
Final: Casa de la Premsa, av.
Rius i Taulet, 5

6

La guitarra a Barcelona

La Sala de Calderes de Can Fabra és
un espai patrimonial que permet
avançar en el coneixement de
l’evolució i les funcions del món
fabril, tant pel que fa al vessant
tècnic com social.

Itinerari. Passejant per diversos
espais del barri antic de la ciutat
anirem descobrint com es forjà
la història d’aquest instrument
a Barcelona. 29/11/2020. 8 €.
Inici: porta principal del Palau
de la Músical Catalana. Final:
MUHBA Plaça del Rei

9
9

La defensa ciutadana de Barcelona.
Quatre-cents metres de galeries d’un
dels refugis antiaeris construïts sota
terra durant la Guerra Civil.

L’evolució de l’habitatge obrer
analitzada en un dels primers polígons
de Barcelona en diversos moments del
segle xx (1930, 1955, 1980 i 2015).
La defensa activa i passiva
de la ciutat. El Refugi 307
i la bateria del turó de
la Rovira
Itinerari. Dos espais patrimonials decisius per entendre
els plans de defensa activa i
passiva de 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 amb gairebé dos-cents
bombardeigs. 7/11/2020.
8,50 € (Amics 6 €). Inici:
MUHBA Refugi 307

El Call

3

Plta. Manuel Ribé, s/n

Situat on hi havia la casa de Jucef Bonhiac, teixidor
de vels, aborda la trajectòria de la comunitat jueva
en la història de la ciutat medieval i el seu llegat
cultural, que ha perdurat fins als nostres dies.
Quan el Call era el call
dels jueus
Itinerari. 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 a les sitges medievals
del carrer de la Fruita i al centre
MUHBA El Call. 11/10/2020 i
29/11/2020. 8,50 € (Amics: 6 €)

Solidaritat per sobreviure
Visites comentades al Refugi
307. Cada diumenge, visites a
les 10.30 (anglès), 11.30 (castellà) i 12.30 h (català). 3,50 €

7
3

 orta de Mar, Domus Avinyó,
P
Domus Sant Honorat
i Via Sepulcral Romana

2

1

C. Regomir, 7-9; c. Avinyó, 15; c. Fruita, 2 ; pl. Vila de Madrid

Com s’han incorporat els vestigis arqueològics al patrimoni
monumental i al paisatge urbà de la ciutat contemporània
Dins i fora muralles: poder,
higiene i comerç a Barcino
Itinerari que parteix del portal
de mar de Barcino i recorre la
muralla romana. 31/10/2020
i 28/11/2020. 8 € (Amics:
6 €). Inici: MUHBA Plaça del Rei

Itinerari pel Bon Pastor a
càrrec de l’Associació de Veïns
del Bon Pastor. La història del
barri des dels seus orígens
amb les cases barates, els
temps del pare Botella i la
trajectòria de les darreres
dècades. Amb la col·laboració
de la Biblioteca del Bon
Pastor. 30/1/2021. Gratuït.
Amb reserva prèvia.

7

A les naus d’aquest espai fabril situat al
bell mig del Poblenou es presenten, en
clau d’història contemporània, diferents
temes sobre la formació i trajectòria de
la metròpoli barcelonina.

1
Casa Padellàs, Plaça del Rei,
Temple d’August,
i Santa Caterina

Interrogar Barcelona
Visita comentada. Una
exposició que explica la història
de la ciutat des del segle xviii
fins a l’actualitat. 1/11/2020,
5/12/2020 i 23/1/2021.
7,50 € (Amics: 5 €)

Pl. del Rei, s/n; c. Paradís, 10;
pl. Joan Capri (Mercat de Santa Caterina)

Barcino/BCN
Itinerari. 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
seves restes en monuments.
L’itinerari recorre la Via Sepulcral Romana, aqüeductes,
muralles, el temple d’August
i el subsòl del MUHBA Plaça
del Rei. 15/11/2020. Inici:
MUHBA Via Sepulcral. 8 €
(Amics: 5,50 €)

El barri del Bon Pastor

C. Espronceda, 142-146

2

9
10

Oliva Artés

El motor de la fàbrica. La
Sala de Calderes de Fabra i
Coats i Sant Andreu
Visita comentada al recinte
fabril inaugurat el 1903 que es
va adaptar al llarg del temps
a les diferents fonts d’energia:
carbó, fuel i gas. 31/1/2021. 2
€. Amb reserva prèvia

C. Barnola, s/n

10

Visita comentada al MUHBA
Casa de l’Aigua a la Trinitat
Vella. S’explica la història del
subministrament de l’aigua
a Barcelona. S’inicia a la Casa
de l’Aigua de la Trinitat Vella i
s’acaba a la de la Trinitat Nova,
travessant pel túnel sota l’av.
Meridiana. 3 i 31/10/2020;
7, 14 i 28/11/2020; 12 i
19/12/2020; 9, 16, 23 i
30/1/ 2021. Gratuïta

C. Sant Adrià, 20

Bon Pastor

C. Nou de la Rambla, 175

La Casa de l’Aigua.
Conductes, dipòsits
i comportes

8

Fabra i Coats

11

La ruta de la Premsa

8

Parc de les Aigües de la Trinitat Vella
Torrent de la Perera, s/n

Barcelona i la seva història recent des del turó, amb
l’espai arqueològic de la bateria antiaèria de la Guerra
Civil i les barraques bastides a la postguerra.

Amb reserva prèvia. Amb la col·laboració de B:SM

Verdaguer i Barcelona

11

C. Marià Labèrnia, s/n (Horta-Guinardó)

¿Com una petita colònia romana arriba
a esdevenir una capital de la Mediterrània?

De la ciutat romana
al Palau Reial Major
medieval

Cristianisme, visigots
i poder a la Barcelona
dels segles iv al vii

Visita al MUHBA Plaça
del Rei on s’analitza la
transformació urbanística
de Barcelona des de l’època
romana fins a la baixa edat
mitjana. 9 i 23/10/2020; 6 i
20/11/2020; 11/12/2020;
15/1/2021. 8 € (Amics: 6 €)

Visita comentada a l’exposició
i les restes arqueològiques
del palau i l’aula episcopal, el
baptisteri i l’església de planta
de creu grega. 13/11/2020 i
29/1/2021. 8 € (Amics: 6 €)

El Palau Reial Major

La formació d’una capital.
La ciutat medieval
Itinerari que parteix del Palau
Reial Major per endinsar-se en
el sector entorn de Santa Maria
del Mar. S’hi explica la configu
ració espacial i social de la
ciutat medieval. 2/10/2020;
27/11/2020 i 22/1/2021.
8 € (Amics: 6 €)

Visita comentada que recorre
els espais que havien format
part de l’antic palau dels comtes
reis catalans i mostra la transformació de l’antic palau en el
Palau Reial Major de Barcelona.
30/10/2020 i 4/12/2020.
7,50 € (Amics: 5 €)

Barcelona Flashback.
Kit d’història en
100 objectes
Visita comentada a l’exposició.
Una síntesi innovadora de la
història de Barcelona en cent
objectes, un mètode de lectura
de la ciutat en clau històrica, i
el kit mínim de coneixement
i consciència urbana.
8/11/2020, 24/1/21. 5 €

L’obertura de la Via
Laietana i la creació
del barri Gòtic
L’itinerari 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. 1/11/2020
i 10/1/2021. 8,50 € (Amics:
6 €). Inici: Plaça del Rei

El carrer de Pere IV,
espina dorsal del Poblenou
industrial
Itinerari per un dels carrers
documentats més antics del
barri del Poblenou, artèria de
l’antic municipi de Sant Martí
de Provençals i via d’entrada
a Barcelona. 18/10/2020 i
21/11/2020. 8,50 € (Amics:
6 €). Inici: metro L4, parada
Bogatell, sortida c. Pere IV

1
Casa Padellàs, Plaça del Rei,
Temple d’August,
i Santa Caterina
Pl. del Rei, s/n; c. Paradís, 10;
pl. Joan Capri (Mercat de Santa Caterina)

¿Com una petita colònia romana arriba
a esdevenir una capital de la Mediterrània?

De la ciutat romana
al Palau Reial Major
medieval

Cristianisme, visigots
i poder a la Barcelona
dels segles iv al vii

Visita al MUHBA Plaça del
Rei on s’analitza la transformació urbanística de
Barcelona des de l’època
romana fins a la baixa edat
mitjana. 9 i 23/10/2020; 6 i
20/11/2020; 11/12/2020;
15/1/2021. 8 € (Amics: 6 €)

Visita comentada a l’exposició
i les restes arqueològiques
del palau i l’aula episcopal, el
baptisteri i l’església de planta
de creu grega. 13/11/2020 i
29/1/2021. 8 € (Amics: 6 €)

El Call

El Palau Reial Major

La formació d’una capital.
La ciutat medieval
Itinerari que parteix del Palau
Reial Major per endinsar-se en
el sector entorn de Santa Maria
del Mar. S’hi explica la configu
ració espacial i social de la
ciutat medieval. 2/10/2020;
27/11/2020 i 22/1/2021.
8 € (Amics: 6 €)

3

Plta. Manuel Ribé, s/n

Situat on hi havia la casa de Jucef Bonhiac, teixidor
de vels, aborda la trajectòria de la comunitat jueva
en la història de la ciutat medieval i el seu llegat
cultural, que ha perdurat fins als nostres dies.
Quan el Call era el call
dels jueus
Itinerari. 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 a les sitges medievals
del carrer de la Fruita i al centre
MUHBA El Call. 11/10/2020 i
29/11/2020. 8,50 € (Amics: 6 €)

Visita comentada que recorre
els espais que havien format
part de l’antic palau dels comtes
reis catalans i mostra la transformació de l’antic palau en el
Palau Reial Major de Barcelona.
30/10/2020 i 4/12/2020.
7,50 € (Amics: 5 €)

L’obertura de la Via
Laietana i la creació
del barri Gòtic

Barcelona Flashback.
Kit d’història en
100 objectes
Visita comentada a l’exposició.
Una síntesi innovadora de la
història de Barcelona en cent
objectes, un mètode de lectura
de la ciutat en clau històrica, i
el kit mínim de coneixement
i consciència urbana.
8/11/2020, 24/1/21. 5 €

 orta de Mar, Domus Avinyó,
P
Domus Sant Honorat
i Via Sepulcral Romana

L’itinerari 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. 1/11/2020
i 10/1/2021. 8,50 € (Amics:
6 €). Inici: Plaça del Rei

2

C. Regomir, 7-9; c. Avinyó, 15; c. Fruita, 2 ; pl. Vila de Madrid

Com s’han incorporat els vestigis arqueològics al patrimoni
monumental i al paisatge urbà de la ciutat contemporània
Dins i fora muralles: poder,
higiene i comerç a Barcino
Itinerari que parteix del portal
de mar de Barcino i recorre la
muralla romana. 31/10/2020
i 28/11/2020. 8 € (Amics:
6 €). Inici: MUHBA Plaça del Rei

Barcino/BCN
Itinerari. 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
seves restes en monuments.
L’itinerari recorre la Via Sepulcral Romana, aqüeductes,
muralles, el temple d’August
i el subsòl del MUHBA Plaça
del Rei. 15/11/2020. Inici:
MUHBA Via Sepulcral. 8 €
(Amics: 5,50 €)
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Vil·la Joana

5

Park Güell

Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Casa del Guarda. C. Olot, s/n

Vil·la Joana és la darrera casa que va acollir l’escriptor
Jacint Verdaguer. Malalt, va morir-hi el 10 de juny de
1902. Avui és alhora memorial i Casa de la Literatura.

La relació entre Gaudí i la Barcelona artística i industrial
presentada en el singular edifici de la Casa del Guarda.
Amb reserva prèvia. Amb la col·laboració de B:SM

Verdaguer i Barcelona

Verdaguer i la natura
Itinerari a càrrec de Pere
Alzina, biòleg, i Gemma
Sangerman, actriu. Itinerari
literari i naturalista per descobrir Collserola a través de l’obra
de Verdaguer. 8/11/2020.
Gratuït

Fabra i Coats

Visita comentada al primer
pis de Vil·la Joana, dedicat a
Verdaguer i a la Barcelona que
trepitjà el poeta i que el plorà
i l’homenatjà després de la
seva mort. 29/11/2020. 5 €
(Amics: 3 €)

Vil·la Joana i la literatura

En defensa pròpia.
Verdaguer contra
la censura

Barcelona 1902. Urbanitzar
la muntanya pelada

Gràcia 1900. L’aparador
burgès d’un barri obrer

Visita guiada. Una activitat per
revisitar l'obra de Verdaguer a
partir de la seva confrontació
amb el poder i la lluita contra
la calúmnia i la censura.
17/1/2021. 5 € (Amics: 3 €)

Itinerari pel Park Güell on
s’explica el procés de construcció i formalització del
parc. 21/11/2020. 2 €. La
ruta envolta el recinte monumental del Park Güell però no
hi entra.

L’itinerari s’inicia al Park Güell,
al barri de la Salut, un indret
d’esbarjo per a les classes
treballadores i alhora 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
grans cases del tombant del
segle xix, i on trobem traces
dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna. 18/10/2020 i
13/12/2020. 2 €. Inici: porta
del Carmel del Park Güell

Visita comentada a la
planta baixa de la casa, on
s’explica l’evolució de l’immoble: de masia a escola i a
museu dedicat a la literatura.
11/10/2020. 5 € (Amics: 3 €)
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Oliva Artés

El Park Güell i Barcelona
Visita a la Casa del Guarda
i itinerari que ressegueix el
procés de construcció i formalització del Park Güell i la seva
relació amb la ciutat de Barcelona. 10/10/2020. 2 €.
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C. Sant Adrià, 20

C. Espronceda, 142-146

La Sala de Calderes de Can Fabra és
un espai patrimonial que permet
avançar en el coneixement de
l’evolució i les funcions del món
fabril, tant pel que fa al vessant
tècnic com social.

A les naus d’aquest espai fabril situat al
bell mig del Poblenou es presenten, en
clau d’història contemporània, diferents
temes sobre la formació i trajectòria de
la metròpoli barcelonina.

El motor de la fàbrica. La
Sala de Calderes de Fabra i
Coats i Sant Andreu
Visita comentada al recinte
fabril inaugurat el 1903 que es
va adaptar al llarg del temps
a les diferents fonts d’energia:
carbó, fuel i gas. 31/1/2021. 2
€. Amb reserva prèvia

Interrogar Barcelona
Visita comentada. Una exposició que explica la història
de la ciutat des del segle xviii
fins a l’actualitat. 1/11/2020,
5/12/2020 i 23/1/2021.
7,50 € (Amics: 5 €)

El carrer de Pere IV,
espina dorsal del Poblenou
industrial
Itinerari per un dels carrers
documentats més antics del
barri del Poblenou, artèria de
l’antic municipi de Sant Martí
de Provençals i via d’entrada
a Barcelona. 18/10/2020 i
21/11/2020. 8,50 € (Amics:
6 €). Inici: metro L4, parada
Bogatell, sortida c. Pere IV

Casa de l’Aigua
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La Casa de l’Aigua.
Conductes, dipòsits
i comportes

Parc de les Aigües de la Trinitat Vella
Torrent de la Perera, s/n

L’abastament d’aigua a la ciutat. Estació de
bombatge construïda els anys 1915-1917 per
l’Ajuntament de Barcelona.
De Montcada a Barcelona.
L’aigua a llevant de
la ciutat
Visita d’autor a les instal·
lacions d’abastiment d’aigua
de Barcelona des de l’època
romana fins a l’actualitat, a
càrrec de Manel Martín Pascual. 21/11/2020. 2 €. Dins
la Setmana de la Ciència. Inici:
rda. Universitat, 11. Trasllat en
autocar

Refugi 307
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C. Nou de la Rambla, 175

La defensa ciutadana de Barcelona.
Quatre-cents metres de galeries d’un
dels refugis antiaeris construïts sota
terra durant la Guerra Civil.

La defensa activa i passiva
de la ciutat. El Refugi 307
i la bateria del turó de la
Rovira
Itinerari. Dos espais patrimonials decisius per entendre
els plans de defensa activa i
passiva de 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 amb gairebé dos-cents
bombardeigs. 7/11/2020.
8,50 € (Amics 6 €). Inici:
MUHBA Refugi 307

Visita comentada al MUHBA
Casa de l’Aigua a la Trinitat
Vella. S’explica la història del
subministrament de l’aigua
a Barcelona. S’inicia a la Casa
de l’Aigua de la Trinitat Vella i
s’acaba a la de la Trinitat Nova,
travessant pel túnel sota l’av.
Meridiana. 3 i 31/10/2020;
7, 14 i 28/11/2020; 12 i
19/12/2020; 9, 16, 23 i
30/1/ 2021. Gratuïta

Solidaritat per sobreviure
Visites comentades al Refugi
307. Cada diumenge, visites a
les 10.30 (anglès), 11.30 (castellà) i 12.30 h (català). 3,50 €

Bon Pastor
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C. Barnola, s/n

L’evolució de l’habitatge obrer
analitzada en un dels primers polígons
de Barcelona en diversos moments del
segle xx (1930, 1955, 1980 i 2015).

Turó de la Rovira

El barri del Bon Pastor
Itinerari pel Bon Pastor a
càrrec de l’Associació de Veïns
del Bon Pastor. La història del
barri des dels seus orígens
amb les cases barates, els
temps del pare Botella i la
trajectòria de les darreres
dècades. Amb la col·laboració
de la Biblioteca del Bon Pastor. 30/1/2021. Gratuït. Amb
reserva prèvia.
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C. Marià Labèrnia, s/n (Horta-Guinardó)

Barcelona i la seva història recent des del turó, amb
l’espai arqueològic de la bateria antiaèria de la Guerra
Civil i les barraques bastides a la postguerra.

La primera balconada de
Barcelona. El creixement
de la ciutat vist des dels
Tres Turons

La defensa activa i passiva
de la ciutat. El Refugi 307
i la bateria del turó de
la Rovira

Itinerari que mostra com
els episodis successius de la
història de la ciutat han deixat
empremta en la primera
balconada muntanyosa, la
dels Tres Turons, i al Carmel.
El recorregut permet gaudir
d’una de les millors vistes
sobre la ciutat. 4/10/2020 i
15/11/2020. 2 €

Itinerari. Dos espais patrimonials decisius per entendre
els plans de defensa activa i
passiva de 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 amb gairebé dos-cents
bombardeigs. 7/11/2020.
8,50 € (Amics 6 €). Inici: MUHBA

Refugi 307

Altres recorreguts urbans
«Una, grande y libre»
Escenaris de la dictadura
franquista a Ciutat Vella

Barcelona i els indians.
Negocis d’ultramar i canvi
urbà, 1835-1916
Un itinerari que tracta del
llegat d’aquells emprenedors
que van marxar a fer les
amèriques i que, en tornar
enriquits, van invertir part de
la seva fortuna en la transformació de la ciutat. A càrrec
d’Aymara Arreaza i Lorena
Bou. 22/11/2020. 8,50 €
(Amics: 6 €). En castellà. Inici:
pla de Palau, 18, davant la
Facultat de Nàutica

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 17/1/2021. 7,5 €
(Amics: 5 €). Inici: pl. Catalunya
(centre plaça)

Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la Transició
(1976-1979)
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 7/11/2020. 7,5 €
(Amics: 5 €). Inici: Gran Via - pg.
de Gràcia, davant del cinema
Comedia

Josep Pla a Barcelona
Itinerari a càrrec de Maria
Nunes. La ruta vol mostrar
la trajectòria de Josep Pla a
Barcelona durant l’època d’estudiant i en els inicis de la seva
carrera periodística i d’escriptor.
15/11/2020. 8 € (Amics:
5,50 €). Inici: c. Mallorca, 244

Un tomb per l’Exposició
de 1929 de Montjuïc
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Fabra. 11/10/2020.
5 € (Amics: gratuït). Inici: Casa
de la Premsa, av. Rius i Taulet,
5. Final: Font Màgica

La ruta de la Premsa
Itinerari d’autor a càrrec de
Gil Toll. La història de Barcelona a través dels seus diaris.
22/11/2020. 5 € (Amics:
gratuït). Inici: Casa de l’Ardiaca.
Final: Casa de la Premsa, av.
Rius i Taulet, 5

La guitarra a Barcelona
Itinerari. Passejant per diversos
espais del barri antic de la ciutat
anirem descobrint com es forjà
la història d’aquest instrument
a Barcelona. 29/11/2020. 8 €.
Inici: porta principal del Palau
de la Músical Catalana. Final:
MUHBA Plaça del Rei

