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MUHBA Vil·la Joana, 
Casa Verdaguer  
de la Literatura  
de Barcelona
Vil·la Joana fou un mas que es transformà en 
casa d’estiueig, en equipament d’ús educatiu i 
en museu dedicat a la literatura i al poeta Jacint 
Verdaguer. 
Visites comentades 19/2/2017, 26/3/2017, 
23/4/2017 i 21/5/2017, a les 11.30 h. 5 €

La força de Verdaguer
L’enterrament de Verdaguer, el 1902, va aplegar 
una multitud mai no vista a Barcelona. Quina 
mena de símbol havia esdevingut en vida el cape-
llà-poeta? A càrrec d’Oriol Izquierdo. 12/2/2017, 
a les 11.30 h. Gratuïta, amb reserva prèvia 

Combats per la paraula. Les Escoles 
Vil·la Joana al primer terç del segle xx 
Barcelona fou capdavantera en educació d’in-
fants amb necessitats educatives especials a 
través de les escoles Vil·la Joana. A càrrec de 
Cristina Masanés. 12/3/2017, a les 11.30 h. 5 € 

Lluís Soler diu Canigó, 
de Jacint Verdaguer
Recital literari. 7/5/2017, a les 12.30 h. 5 €

Reinterpretant Foix
Fem llum al magatzem dels llibres és una instal-
lació escultòrica de Quim Domene, i Desviacions, 
una instal·lació audiovisual de Quim Domene i 
Norbe Fernández, que conflueixen en una expo-
sició de dotze escultures-llibre sobre els poe mes 
Desa aquests llibres al calaix de baix i una instal-
lació audiovisual que dóna vida i il·lustra els tele-
poemes de l’escriptor de Sarrià. Fins al 5/3/2017

Interpretant Foix
Concert. La soprano Júlia Farrés-Llongueras, el 
pianista Daniel Blanch i l’actor Lluís Soler inter-
pretaran i recitaran versos de J. V. Foix i J. Verda-
guer. 19/2/2017, a les 12 h. 5 € (reduïda: 3 €)

Habitar a Collserola
Masies i vida rural  
a Collserola
Presentació del llibre d’Eugeni Casanova. 
6/3/2017, a les 19 h

Caminada al voltant de  
les masies de Collserola 
Ruta sud: Vil·la Joana, Santa Margarida i la Torre 
del Bisbe. 11/3/2017 
Ruta nord: Vil·la Joana, Can Jané i Can Bell. 
1/4/2017
Itineraris a càrrec d’Eugeni Casanova. De 9 a 
12.30 h. Gratuïts, amb reserva prèvia

Descobrint Guimerà
Àngel Guimerà (1845-1924), la 
dimensió del personatge
Conferència a càrrec de Neus Oliveras i Àngels 
Santacana. 11/5/2017, a les 18.30 h. Gratuïta, 
amb reserva prèvia

La Barcelona de Guimerà
Itinerari d’autor a càrrec de Neus Oliveras 
i Àngels Santacana. 14/5/2017, d’11 a 13 h. 
Punt de trobada: pl. Bonsuccés amb Xuclà. 7,5 € 
(Amics: 5 €)

BCN Calidoscopis 
literaris
La lectura d’una obra literària ens il·lumina sobre 
un moment, un espai o uns fets històrics amb 
tanta força com la recerca més documentada. 
Cicle moderat per Oriol Izquierdo.

La febre d’or, de Narcís Oller, i la riquesa 
a la Barcelona de finals del xix 
Amb Francesc Cabana, Pere Gabriel i Magí 
Sunyer 25/2/2017

Suburbi, de Xavier Benguerel, una 
mirada sobre el Poblenou d’abans 
Amb Joan Carles Luque, Carles Cortés i Joan 
Rendé 25/3/2017

La Barcelona culta i la Barcelona baixa a 
través del Pigmalió de Joan Oliver 
Amb Ferran Aisa, Emili Boix i Pau Vidal 
29/4/2017

 La terra prohibida, de Manuel de Pedrolo, 
i la irreal Barcelona de postguerra 
Amb Maria Campillo, Xavier Ferré i Francesc 
Vilanova 27/5/2017 

D’11 a 13 h. 6 € (reduïda: 3 €)

Foix/Guimerà/Verdaguer  
a Vil·la Joana



Imatges per creure
Barcelona i el gravat religiós de l’època moderna 
(segles xvi-xviii)
En una Europa sacsejada per les guerres de religió 
i les rivalitats d’índole confessional, catòlics i 
protestants van esdevenir dues cultures religioses 
que semblaven irreconciliables, i la irrupció de la 
impremta va facilitar la ràpida propagació tant de 
les tesis protestants com de les de la reacció catò-
lica. Barcelona es féu ressò dels canvis religiosos 
i artístics del moment, i s’adaptà a les iniciatives 
que altres ciutats iniciaren. Així, la ciutat també 
va ser deutora de la cultura gràfica imperant; les 
estampes foranes transmetien la doctrina, alhora 
que inspiraven els pintors i escultors locals.
MUHBA Plaça del Rei, Saló del Tinell. 4/5 - 
5/11/2017

Ensenyar a creure. Religió, art i conflicte 
a la Barcelona moderna (segles xvi-xviii)
El seminari s’endinsa, de Barcelona estant, en el 
paper d’aquest art de combat, en l’evolució i la 
contraposició de tècniques i iconografies i en la 
producció per a la impremta naixent d’un ampli 

repertori de gravats, amb l’objectiu, finalment, 
d’endinsar-se en la societat barcelonina i situ-
ar-la en l’Europa d’aquell temps. 23 i 25/5/2017. 
6 € (reduïda: 3 €)

Música per creure al cor d’Europa  
(segles xvi-xviii)
Concert que ens apropa a la música religiosa cen-
treeuropea dels segles xvi i xviii de la mà de com-
positors que van saber recollir la riquesa del llegat 
polifònic del renaixement i portar-la al llenguatge i 
elements propis del seu temps, el barroc.
Cor de cambra GAC. Direcció, Laia Santanach; 
Montserrat Colomé, violoncel, i Oriol Martí, 
violó. Director convidat: Lluís Vilamajó 
MUHBA Plaça del Rei Capella de Santa Àgata. 
28/5/2017, a les 20.30 h. Gratuït, amb reserva 
prèvia

Gravat: La Bíblia a la balança, anònim, 1660-1693. Rijksmuseum, 
Amsterdam

Je vous offre les oiseaux / 
Us ofereixo els ocells 

Je vous offre les oiseaux / Us ofereixo els 
ocells és una instal·lació que convida a im-
mergir-se en una experiència visual i sonora a 
través de la qual es poden restituir simbòlica-
ment els ocells que els supervivents afirma-
ven no haver sentit mai als camps nazis. 
MUHBA Plaça del Rei, Capella de Santa 
ÀgataFins al 28/4/2017
Projecte promogut pel Comissio nat de Pro-
grames de Memòria. Ideació de Marta Marín-

Dòmine, amb so de J. M. Berenguer i imatge 
de Blai Tomàs 

Visita d’autor 
A càrrec de Marta Marín-Dòmine. 26/4/2017, 
a les 18 h.  
Gratuïta, amb reserva prèvia

Acte de cloenda 
28/4/2017, a les 18.30 h. Gratuït



MUHBA a Fabra i Coats
Cant de Calderes
Instal·lació a la Sala de Calderes amb l’objectiu 
de crear un paisatge sonor relacionat amb els 
sons industrials d’altres èpoques. Aquest projec-
te comporta un temps de recerca i el tractament 
fidedigne en la reproducció dels sons de la 
fàbrica, sense deixar de banda la creativitat dels 
autors. És una oportunitat més per transmetre 
coneixement a través d’un format poc explorat.
Dins del Festival MIXTUR, amb la col·laboració 
de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i el Màster 
d’Art Sonor de la UB. Amb el suport dels Amics de 
Fabra i Coats.
MUHBA Fabra i Coats Sala de Calderes, 30 i 
31/3 i 1, 6, 7 i 8/4/2017, de 15 a 18 h
Diumenges, del 2/4 al 21/5/2017, d’11 a 14 h, 
 i la Nit dels Museus

Un retaule d’històries 
cosides
Fabra i Coats, històries cosides és un retaule 
digital en el qual els fons fotogràfics i gràfics 
compilats pels Amics de la Fabra i Coats, les 
entrevistes als antics treballadors i les referèn-
cies als nous usos del recinte Fabra i Coats com 
a fàbrica de creació i centre d’art conflueixen en 
una instal·lació mural.  El retaule gravita sobre 
cinc paraules que teixeixen espais i relats, els 
quals, més enllà del record, conviden a endins-
ar-se pels camins del passat en clau històrica. La 
proposta, ideada i creada pel Museu d’Història 
de Barcelona, forma part del projecte MUHBA 
Fabra i Coats.
Inauguració: 11/2/2017, 18 h
Consulteu el programa a la web. 

Reinventar el museu

Amb l’horitzó del 75è aniversari del museu, és 
un bon moment per emprendre la consolidació 
del MUHBA com a mirall i portal de la ciutat, 
amb una renovació completa de la seva seu a la 
Casa Padellàs i la reinvenció del concepte ma-
teix de museu de ciutat, un tema actualment 
a debat. Les notables inversions ara mateix en 
curs en molts dels museus d’història urbana 
europeus fan molt oportuna la reflexió —que 
fins ara ha tingut el MUHBA com un dels seus 

referents principals— a través de la City History 
Museums and Research Network of Europe. Tot 
plegat, amb l’objectiu de perfilar els museus 
de ciutat com a institucions fonamentals en el 
segle xxi per potenciar el coneixement de les 
ciutats, per a la cohesió social i cultural, i per 
a la construcció d’una ciutadania europea. 4 i 
6/4/2017, de 18 a 20.30 h. Gratuït

El futur de la Casa Padellàs



This is Barcelona

Exposicions laboratori - MUHBA Oliva Artés

El llegat fabril europeu
Patrimoni industrial de Flandes, 1975-2015 
L’arqueologia industrial s’afer-
ma a Flandes en la dècada de 
1970. A partir de 1975, amb 
l’Any Europeu del Patrimoni 
Arquitectònic i la nova llei 
flamenca de conservació i 
protecció dels monuments i 
els paisatges urbans, es pro-
dueix un salt en la preservació 
del seu llegat fabril. Apareixen 
grups de voluntaris, es fan 
campanyes i el 1978 neix 
la Vlaamse Vereniging voor 
Industriële Arche ologie (Asso-
ciació Flamenca d’Arqueologia 
Industrial). Fins al 16/4/2017
Amb la col·laboració de l’Asso-
ciació del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya

Paisatges urbans 
emergents. V sessió
En el seminari s’abordarà, en 
forma de visita-debat a l’ex-
posició dedicada al patrimoni 
industrial de Flandes, de la mà 
d’Adriaan Linters, la trajectòria 

seguida en el cas flamenc, per 
continuar amb una taula debat 
àmplia sobre la trajectòria i 
la situació actual del tema a 
Barcelona.
8/4/2017. Gratuït 

La ciutat interior
Amb motiu dels vuitanta anys 
del primer bombardeig sobre 
la ciutat de Barcelona durant la 
Guerra Civil Espanyola, Giovan-
na Pezzullo, del Teatro de los 
Sentidos, amb la col·laboració 
de l’Asociación Inefable i el 
MUHBA, presenta La ciutat 
interior.
L’espectacle és un recorregut 
sensorial pel Refugi 307 que 
converteix les galeries en un 
territori viu, com les venes de 

la ciutat per on flueixen les 
memòries, les emocions i els 
sentiments més amagats.
La ciutat obre el seu interior, 
deixa aflorar el que va quedar 
tancat sota terra i ofereix la 
possibilitat d’aixoplugar tot 
allò que avui necessita pro-
tecció.
Una experiència poètica que 
porta a reflexionar sobre el 
passat, el present i el futur, i que 

fa que ens preguntem: què cal 
protegir avui?
Amb la col·laboració del Comis-
sio nat de Programes de Memòria
MUHBA Refugi 307  
19/3/2017, a les 18 h  
5 € (reduïda: 3 €)

Conèixer la ciutat on s’ha arri-
bat ajuda a fer-se-la pròpia i a 
situar-se. Des del desembre de 
2015 el MUHBA col·labora amb 
les institucions d’acollida dels 
refugiats. 

Altres mirades a la ciutat 
Sis-cents anys de correu, de l’edat mitjana al segle xxi 

Allà dalt de Barcelona. Les barraques del Carmel 

Itinerari d’autor a càrrec  
d’Antonio Aguilar 
L’itinerari mostra les singu-
laritats del correu a la ciutat 
de Barcelona: la capella d’en 
Marcús, seu d’aquest servei a 
l’edat mitjana i l’edifici més an-
tic d’Europa en aquest àmbit; 
la Casa de Postes, on es feia el 
relleu de cavalls, el palau de la 
família Ferran que, cap al segle 
xvi, va ser la primera oficina 

central de correus. També s’hi 
descobrirà l’únic correu sub-
marí, que va sortir del port de 
Barcelona, o el naixement del 
segell. Amb la col·laboració de 
Correos.
25/3 i 28/5/2017. Inici: pl. 
Urquinaona (davant el teatre 
Borràs). Final: edifici de Cor-
reus, pl. Antonio López.  
De 10.30 a 13.30 h. 8,50 € 
(Amics: 6 €)

Itinerari d’autor a càrrec de 
Jesús Martínez, Oscar Dhooge 
i Isidoro Martínez 
Entre els anys 1940 i 1970 el 
Carmel acollia més de tres mil 
famílies de barraquistes, la ma-
joria arribats d’Andalusia, Ex-
tremadura i Aragó fugint de la 
pobresa i la por a les represàlies 
polítiques. L’itinerari ressegueix 

la traça dels carrerons d’aquella 
ciutat informal que fou el nucli 
de Francisco Alegre.
1/4 i 6/5/2107. Inici: pl. San-
llehy / Pablo Sáez de Bares 
(davant del bar La Llauna). De 
10.30 a 13.30 h. 8,50 € (Amics: 
6 €). Es recomana calçat còmo-
de. L’itinerari es farà en castellà.

Foto: Francisco Javier Garcia



Centre de Recerca i Debat
Diàlegs d’història urbana i patrimoni

154. Jardins i música a la Barcelona de Gaudí 
Jorge de Persia 6/2/2017 
155. El Llibre d’aparellar de menjar, segle xiv:  
una síntesi de la literatura gastronòmica 
medieval 
Joan Santanach 20/2/2017
156. El rellotge dels Flamencs de la catedral  
de Barcelona, 1577 
Joaquim Agulló 6/3/2017
157. Joan Lluhí i Vallescà. L’home que portà  
la República entre Barcelona i Madrid  
(1897-1944)  
Arnau González Vilalta i Enric Ucelay Da Cal 
20/3/2017
158. Dalí i Barcelona  
Ricardo Mas Peinado 3/4/2017
159. Des de la legalitat: entitats civils i oposició 
al franquisme 
Marc Zanón i Perez 24/4/2017
160. La muralla romana de Barcino: noves 
perspectives 
Alessandro Ravotto 8/5/2017
161. Els primers anys de la Comunitat Israelita 
de Barcelona, 1914-1954  
Manu Valentín 22/5/2017
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà, 
19 h. Gratuïts, es recomana reserva prèvia

Col·loquis, jornades i seminaris

Habitar Barcelona al segle xx
La jornada advoca per una interpretació històrica de 
la Barcelona de la segona meitat del segle xx, amb 
l’arribada massiva d’immigrants a Barcelona, l’au-
toconstrucció i l’accés diferit a la propietat de l’ha-
bitatge a traves dels polígons fins als Jocs de 1992. 
Un període en què creix la reivindicació urbanística i 
l’associacionisme veïnal. 22/3/2017. De 17 a 20.30 h. 
Gratuïta

El patrimoni industrial i la identitat europea.  
La perspectiva de Flandes. Paisatges urbans 
emergents. V sessió
(Vegeu-ne el destacat.)

Reinventar els museus de ciutat 
Es debatrà la reinvenció del perfil i les funcions 
dels museus de ciutat i s’abordaran els projectes 
per a la remodelació del conjunt de la Casa Pa-
dellàs i l’edifici Llibreteria, i les propostes equi-
valents en fase de projecte i execució en altres 
museus europeus. 4 i 6/4/2017, de 18 a 20.30 h. 
Gratuït

L’iberisme: perspectiva des de Barcelona
L’iberisme és una de les principals propostes que, 
des del segle xix, intenten resoldre la complexa 
relació politicocultural entre nacions com Por-
tugal, Espanya i Catalunya. És poc conegut, però, 
que els seus impulsors fonamentals van sorgir 
de Barcelona, amb autors com Ignasi Ribera i 
Rovira, Joan Maragall i Gaziel, entre molts altres. 
13/5/2017. 6 € (reduïda: 3 €)

Ensenyar a creure. Religió, art i conflicte a la 
Barcelona moderna (segles xvi-xviii)
(Vegeu-ne el destacat.)

Col·loqui en col·laboració Models de la 
cartografia urbana espanyola: una anàlisi 
històrica
El col·loqui vol estudiar la gènesi dels models o 
patrons de cartografia urbana, descriure’n els trets 
essencials i analitzar-ne les influèn cies mútues. Orga-
nitza GEHC-UB i MUHBA. 2-4/2/2017. Gratuït

II Seminari Història, Art i Alzheimer  
Organitzen: Fundació ACE, MUHBA, Museu Frederic 
Marès i ESMUC. 23/5/2017. MUHBA Plaça del Rei, 
de 10 a 13.30. Gratuït

Cicle de conferències

GENT DE LA CASA GRAN  
(1977-1983)  
Primer cicle de conferències
Un cicle de conferències sobre directrius, plans 
i propostes que, des de la Casa Gran, es van dur 
a terme per consolidar el procés de la transició 
democràtica a Barcelona. Protagonistes d’aquell 
moment històric explicaran els processos viscuts i 
les problemàtiques generades entorn de la gestió 
diària en aspectes d’urbanisme, finances i comu-
nicació, entre d’altres. 

La transició a Barcelona. Les eleccions 
municipals de 1979  
Amb Jordi Borja, Enric Truñó i Eugeni Forradellas 
15/2/2017
Urbanisme: del Pla Comarcal a la planificació 
democràtica  
Amb Rafael Cáceres, Joan Busquets, Josep 
Miquel Abad i Joan Roca 1/3/2017
Planificació estratègica, sistemes d’informació 
i comunicació  
Amb Manuel de Forn, Ernest Maragall, Guerau 
Ruiz Pena i Carme San Miguel 15/3/2017

Economia i finances: pressupost i endeutament  
Amb Joan Angelet, Guillem Sánchez, Joaquim de 
Nadal i Antoni Comas 29/3/2017

Lloc: MUHBA Plaça del Rei, de 18.30 a 20.30 h. 
Gratuïtes

BCN CALIDOSCOPIS LITERARIS  
(Vegeu-ne el destacat.) 

Presentacions

L’Havana i Barcelona. Història de dues ciutats, 
1779-1936 
MUHBA i OHCH (Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana). Documental. (Consulteu el 
web.)

Publicacions 

Indians/BCN  
A càrrec d’Aymara Arreaza, Lorena Bou i Martín 
Rodrigo Alharilla. Presentació. 9/2/2017
Intervenir en la muralla romana 
Eduard Riu-Barrera (editor)
Barcelona recta y curva 
Josep M. Rovira
(Més informació al web.)

Formació

Barcelona-Europa. Literatura i història 
comparada dels intel·lectuals. UB i MUHBA 
Conferència inaugural. 27/4/2017
Intervenció i gestió del paisatge i del patrimoni. 
UAB i MUHBA 
Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari 
històric. MUHBA



Itineraris
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, invertiren part de la 
seva fortuna en la transformació de 
la ciutat. A càrrec d’Aymara Arreaza i 
Lorena Bou. 11/2/2017, 4/3/2017, 
29/4/2017 i 13/5/2017 Pla de 
Palau (davant l’Escola de Nàutica), 
de 10.30 a 13.30 h. 8,50 € (Amics: 
6 €). En castellà

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 configuració 
espacial i social de la ciutat me-
dieval. 11/2/2017, 11/3/2017 i 
9/4/2017 MUHBA Plaça del Rei, de 
10.30 a 13.30 h. 8,50 € (Amics: 6 €)

LA GUERRA CIVIL A BARCELONA. 
REVOLUCIÓ I BOMBARDEIGS
Itinerari des del MUHBA Plaça del Rei 
fins al Refugi 307 del Poble- sec, 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. 
18/2/2017 i 22/4/2017 MUHBA 
Plaça del Rei, de 10.15 a 13.15 h. 
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la visita al 
Refugi 307. 

DINS I FORA MURALLES: PODER, 
HIGIENE I COMERÇ A BARCINO 
Itinerari que parteix del portal de 
mar de Barcino i recorre la muralla 
romana. 18/2/2017 MUHBA Plaça 
del Rei, d’11 a 13 h. 7,50 € (Amics: 
5 €)

GRÀCIA 1900. L’APARADOR 
BURGÈS D’UN BARRI OBRER
L’itinerari s’inicia al Park Güell, al 
barri de la Salut, un indret d’esbarjo 
per a les classes treballadores i alho-
ra un dels territoris escollits per les 
elits barcelonines a l’hora de cons-
truir la segona residència. Un recor-
regut pels carrers de l’antiga vila de 
Gràcia, on encara avui podem admi-
rar grans cases del tombant de segle, 
i on trobem traces dels conflictes i 
les contradiccions característics de 
la metròpoli moderna. 19/2/2017 
i 16/4/2017 MUHBA Park Güell. 
Inici: porta del Carmel del Park Güell, 
de 10.30 a 13.30 h. Gratuït, amb 
reserva prèvia. Amb la col·laboració 
de B:SM. 

LA BARCELONA DE LA GUERRA 
 I LA POSTGUERRA. PERSPECTIVES 
DES DEL TURÓ DE LA ROVIRA 
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 de-
fensa de Barcelona durant la Guerra 
Civil. 26/2/2017 i 30/4/2017 
MUHBA Turó de la Rovira, de 12 a 
13 h. 5,10 € (Amics: 3,82 €)

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. Inclou 
la visita al Refugi 307. 4/3/2017 i 
6/5/2017 Av. Paral·lel, 60, davant 
del teatre Arnau, d’11 a 13.30 h. 
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la visita al 
Refugi 307.

LA BARCELONA GÒTICA, UNA 
CIUTAT EN TRANSFORMACIÓ 
Itinerari que explica la febre cons-
tructiva que transformà la ciutat 
entre 1291 i 1348. 4/3/2017 i 
6/5/2017 MUHBA Plaça del Rei, 
d’11 a 13 h. 7,50 € (Amics: 5 €)

EL PARK GÜELL I BARCELONA 
Visita a la Casa del Guarda i itinerari 
que ressegueix el procés de cons-
trucció i formalització del Park Güell 
i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. 5/3/2017, 2/4/2017 i 
7/5/2017 MUHBA Park Güell, de 
9 a 11 h. Gratuït, amb reserva prèvia. 
Amb la col·laboració de B:SM.

RAÓ, PASSIÓ I NEGOCI EN LA 
CONSTRUCCIÓ DE L’EIXAMPLE 
Un recorregut pels acords i desacords 
entre el Pla Cerdà, les propostes 
arquitectòniques del modernisme 
i el noucentisme i la promoció im-
mobiliària, des del final del segle xix 
fins a mitjan segle xx. 5/3/2017 
i 28/5/2017 Torre de les Aigües, 
Roger de Llúria, 56, de 10.30 a 
13.30 h. 8,50 € (Amics: 6 €)

CAMINADA AL VOLTANT DE  
LES MASIES DE COLLSEROLA. 
RUTA SUD: VIL·LA JOANA,  
SANTA MARGARIDA I LA TORRE 
DEL BISBE 
Itinerari programat amb motiu 
de la publicació del llibre Masies 
i vida rural a Collserola. A càrrec 
del seu autor, Eugeni Casanova. 
11/3/2017 MUHBA Vil·la Joana, 
de 9 a 12,30 h. Gratuït 

EL CARRER DE PERE IV,  
ESPINA DORSAL DEL POBLENOU 
INDUSTRIAL
Itinerari per un dels carrers docu-
mentats més antics del barri del 
Poblenou, artèria de l’antic municipi 
de Sant Martí de Provençals i via 
d’entrada a Barcelona. 11/3/2017 
i 20/5/2017 Inici: sortida metro 
(L4) Bogatell (c. Pere IV). De 10.30 a 
13 h. 8,50 € (Amics: 6 €) 

L’OBERTURA DE LA VIA LAIETANA I 
LA CREACIÓ DEL BARRI GÒTIC 
L’itinerari mostra quina era la 
percepció que es tenia del patri-
moni cultural al començament del 
segle xx els debats que hi va haver 
a l’hora de donar forma a la nova 
avinguda i de monumentalitzar el 
centre històric amb motiu de la seva 
obertura. 12/3/2017 i 14/5/2017 
MUHBA Plaça del Rei, d’11.30 a 14 h. 
8,50 € (Amics: 6 €)



LA DEFENSA DE LA CIUTAT 
MODERNA 
Un mirador natural avançat de Collse-
rola que a mitjan 1937 va ser triat com 
a emplaçament per projectar una de 
les defenses antiaèries més impor-
tants de la ciutat. 12/3/2017 i 
14/5/2017 MUHBA Turó de la Ro-
vira, d’11 a 13 h. 7,50 € (Amics: 5 €)

QUAN EL CALL ERA  
EL CALL DELS JUEUS 
Una aproximació històrica a les ac-
tivitats quotidianes del segle 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 sit-
ges medievals del carrer de la Fruita. 
18/3/2017 MUHBA El Call, d’11.15 a 
13.45 h. 8,50 € (Amics: 6 €)

LA PRIMERA BALCONADA  
DE BARCELONA. EL CREIXEMENT 
DE LA CIUTAT VIST DES DELS TRES 
TURONS 
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. 19/3/2017, 
2/4/2017 i 7/5/2017 MUHBA 
Turó de la Rovira, de 10.30 a 13.30 h. 
8,50 € (Amics: 6 €)

LA DEFENSA ACTIVA I PASSIVA DE 
LA CIUTAT. EL REFUGI 307 I LES 
BATERIES DEL TURÓ DE LA ROVIRA
Dos espais patrimonials decisius per 
entendre els plans de defensa activa 
i passiva duts a terme a Barcelona 
durant la Guerra Civil. La resposta 
de la població, les institucions mu-
nicipals i els caps militars de l’exèr-
cit republicà per fer front al terror 
aeri que va atemorir la ciutat amb 
gairebé dos-cents bombardeigs. 
25/3/2017 i 27/5/2017 MUHBA 
Refugi 307. De 10 a 13.30 h. 8,50 € 
(Amics: 6 €). 

SIS-CENTS ANYS DE CORREU, DE 
L’EDAT MITJANA AL SEGLE XXI 
L’itinerari mostra les singularitats del 
correu a la ciutat de Barcelona. A càr-
rec d’Antonio Aguilar. 25/3/2017 
i 28/5/2017 Inici: pl. Urquinaona 
(davant el teatre Borràs). Final: edifici 
de Correus, pl. Antonio López. De 
10.30 a 13.30 h. 8,50 € (Amics: 6 €)

BARCELONA 1902: URBANITZAR  
LA MUNTANYA PELADA 
Itinerari pel Park Güell on s’explica el 
procés de construcció i formalització 
del parc. 26/3/2017 i 21/5/2017 
MUHBA Park Güell. Inici: porta del 
carrer d’Olot.De 10.30 a 12.30 h. 
Gratuït, amb reserva prèvia. Amb la 
col·laboració de B:SM. La ruta envolta 
el recinte monumental del Park 
Güell però no hi entra. 

CAMINADA AL VOLTANT DE LES 
MASIES DE COLLSEROLA. RUTA 
NORD: VIL·LA JOANA, CAN JANÉ I 
CAN BELL 
Itinerari programat amb motiu de 
la publicació del llibre Masies i vida 
rural a Collserola. A càrrec del seu 
autor, Eugeni Casanova. 1/4/2017 
MUHBA Vil·la Joana, de 9 a 12.30 h. 
Gratuït 

ALLÀ DALT DE BARCELONA.  
LES BARRAQUES DEL CARMEL 
Entre els anys 1940 i 1970 el Carmel 
acollia més de tres mil famílies de 
barraquistes. L’itinerari ressegueix 
la traça dels carrerons del nucli de 
Francisco Alegre. A càrrec de Jesús 
Martínez, Oscar Dhooge i Isidoro 
Martínez. 1/4/2017 i 6/5/2017 
Inici: pl. Sanllehy / Pablo Sáez 
de Bares (davant bar La Llauna), de 
10.30 a 13.30 h. 8,50 € (Amics: 6 €). 
Es recomana calçat còmode. 

EL PARK GÜELL I BARCELONA 
Visita a la Casa del Guarda i itinerari 
que ressegueix el procés de cons-
trucció i formalització del Park Güell 
i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. 2/4/2017 i 7/5/2017 
MUHBA Park Güell Gratuït, amb 
reserva prèvia. Amb la col·laboració 
de B:SM.

DE MONTCADA A BARCELONA. LA 
HISTÒRIA DE L’AIGUA A LLEVANT 
DE LA CIUTAT 
Visita a les instal·lacions d’abasti-
ment d’aigua de Barcelona des de 
l’època romana fins a l’actua litat. 
A càrrec de Manel Martín Pascual. 
2/4/2017 MUHBA Casa de l’Aigua 
Punt de trobada: rda. Universitat, 
11. Trasllat en autocar. De 9 a 13 h. 
8,50 € (Amics: 6 €)

BARCELONA EN DIAGONAL 
Una mirada transversal sobre la 
ciutat. Un itinerari singular que 
ressegueix la trajectòria de la Bar-
celona contemporània, des del final 
del segle xix fins a l’actualitat, a 
partir dels elements que configuren 
aquesta avinguda tan emblemàtica. 
Tram de ponent: 2/4/2017. Facul-
tat d’Economia i Empresa, metro 
Zona Universitària (L3) de 10 a 14 h. 
8,50 € (Amics: 6 €) Tram central: 
23/4/2017. Pl. Francesc Macià, 
10 (davant edifici Winterthur), de 
10 a 14 h. 8,50 € (Amics: 6 €) Tram 
de llevant: 14/5/2017 Diagonal, 
269-275, davant l’Escola Ramon 
Llull, de 10 a 14 h. 8,50 € (Amics: 
6 €) 

BARCINO/BCN 
Un viatge d’anada i tornada entre 
Barcino i Barcelona que permet si-
tuar el pòsit deixat per la ciutadania 
romana i l’impacte de convertir les 
seves restes en monuments. L’itine-
rari recorre la Via Sepulcral Romana, 
aqüeductes, muralles, el temple 
d’August i el subsòl del MUHBA Plaça 
del Rei. 14/5/2017 MUHBA Plaça 
del Rei, de 10.30 a 13.30 h. 8,50 € 
(Amics: 6 €)

LA BARCELONA DE GUIMERÀ 
Itinerari que transcorre pels carrers 
de Barcelona destacats en la biogra-
fia d’Àngel Guimerà, de la mà dels 
seus escrits. A càrrec de Neus Olive-
ras i Àngels Santacana. 14/5/2017 
Inici: pl. Bonsuccés amb Xuclà. D’11 
a 13 h. 7,50 € (Amics: 5 €) 



Visites
GÜELL, GAUDÍ I BARCELONA. 
L’EXPRESSIÓ D’UN IDEAL URBÀ 
Visita comentada a l’exposició de la 
Casa del Guarda del Park Güell, que 
fa èmfasi en la relació entre Gaudí 
i Güell, entre el parc i la ciutat de 
Barcelona. 5/2/2017 MUHBA Park 
Güell, de 9 a 10 h. Gratuïta, amb 
reserva prèvia. Amb la col·laboració 
de B:SM. 

PRIMERS PAGESOS/BCN 
Visita comentada a l’exposició 
Primers pagesos/BCN. La gran 
innovació fa 7.500 anys 11/2/2017 
MUHBA Plaça del Rei, de 10.30 a 
12 h. 7,50 € (Amics: 5 €) 

CRISTIANISME, VISIGOTS  
I PODER A BARCELONA,  
SEGLES IV AL VII 
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. 
25/2/2017 i 15/4/2017 MUHBA 
Plaça del Rei, de 10.30 a 12 h. 7,50 € 
(Amics: 5 €)

EL MOTOR DE LA FÀBRICA. LA SALA 
DE CALDERES DE FABRA I COATS
Visita al sistema energètic del re-
cinte fabril, inaugurat el 1903, que 
es va adaptar al llarg del temps a 
les diferents fonts d’energia: carbó, 
fuel i gas. 26/2/2017 i 30/4/2017 
MUHBA Fabra i Coats, d’11 a 13 h. 
7,50 € (Amics: 5 €)

EL PALAU REIAL MAJOR
Visita comentada que recorre els 
espais que havien format part de 
l’antic palau dels comtes-reis ca-
talans i mostra la transformació de 
l’antic palau comtal en el Palau Reial 
Major de Barcelona. 18/3/2017, 
8/4/2017 i 13/5/2017 MUHBA 
Plaça del Rei, d’11.30 a 13 h. 7,50 € 
(Amics: 5 €)

EL CASTELL DE TORRE BARÓ,  
NOU BARRIS I BARCELONA 
La visita comentada al castell de 
Torre Baró repassa les vicissituds 
d’aquest equipament des que fou 
projectat al principi del segle xx fins 
avui dia, quan és una icona de la 
ciutat i un equipament per al barri. 
26/3/2017 i 28/5/2017 Inici: 
parada 3110 del bus 82 a la carrete-
ra Alta de les Roquetes. De 10.45 a 
11.45 h. 5,10 € (Amics: 3,82 €) 

L’HABITATGE A BARCINO 
Visita conjunta a dues domus que 
van pertànyer a personatges impor-
tants de la Barcelona romana. La 
domus Avinyó, que data del segle i 
dC, destaca pel ric conjunt de pintu-
res de sostre i paret recuperades. La 
domus de Sant Honorat, construïda 
al segle iv, conserva el jardí central i 
habitacions pavimentades amb mo-
saics policroms geomètrics. 
26/3/2017 i 28/5/2017 MUHBA 
Plaça del Rei, de 10.45 a 13 h. 7,50 € 
(Amics: 5 €)

INTERROGAR BARCELONA
Una exposició organitzada temàtica-
ment al voltant de dotze qüestions 
que explica la història de la ciutat des 
del segle xviii fins a l’actualitat. Amb 
un audiovisual que situa la metròpoli 
contemporània dins els dos mil anys 
d’història de la ciutat. 1/4/2017 
MUHBA Oliva Artés, d’11.30 a 13 h. 
7,50 € (Amics: 5 €)

LA CASA DE L’AIGUA
L’abastiment d’aigua a la ciutat. Esta-
ció de bombatge del sistema hidràu-
lic de Montcada construïda els anys 
1915-1917 per l’Ajuntament de Bar-
celona. 2/4/2017 MUHBA Casa de 
l’Aigua, 12 i 13 h. 5 € (Amics: 3,50 €) 

LA PORTA DE MAR I LES TERMES 
PORTUÀRIES DE BARCINO 
Visita comentada a l’entorn de la 
porta d’accés principal a la ciutat en 
època romana, i l’evolució d’aquest 
espai al llarg del temps. 8/4/2017 
MUHBA Plaça del Rei, d’11.15 a 
12.30 h. 5 € (Amics: 3,50 €) 

JE VOUS OFFRE LES OISEAUX 
Visita comentada a la instal·lació 
que convida a immergir-se en una 
experiència visual i sonora a través 
de la qual es poden restituir simbò-
licament els ocells que els supervi-
vents dels camps nazis afirmaven 
no haver-hi sentit mai. A càrrec de 
Marta Marín-Dòmine 26/4/2017 
MUHBA Plaça del Rei, Capella de 
Santa Àgata, 18 h. Gratuïta, amb 
reserva prèvia 

EL CALL, LA BARCELONA JUEVA 
MEDIEVAL 
Visita al MUHBA El Call, obligada per 
conèixer els elements patrimonials 
del Call Major i el Call Menor, i per 
resseguir la història de l’aljama de 
Barcelona des de la seva formació 
a l’alta edat mitjana fins al 1391, i 
també el seu llegat cultural, un dels 
més importants de l’Europa medieval. 
13/5/2017 MUHBA El Call, d’11.30 a 
12.30 h. 5 € (Amics: 3,50 €) 

Més…
TALLA DE SÍLEX 
Demostració. 11/2/2017 MUHBA 
Plaça del Rei, 12 h. Gratuïta, amb 
reserva prèvia 

FABRA I COATS, HISTÒRIES 
COSIDES 
Inauguració de la instal·lació. 
11/2/2017 MUHBA Fabra i Coats, 
18 h

MÚSICA OBLIDADA. COMPOSITORS 
CATALANS DEL SEGLE XIX
Concert amb motiu de la commemo-
ració del centenari de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona. A càrrec 
d’Àngels Busquets, mezzosoprano, i 
Josep M. Gironell, piano. 27/4/2017 
MUHBA Plaça del Rei, Capella de 
Santa Àgata, 20 h. Gratuït, amb reser-
va prèvia 

PORTES OBERTES 
Capella de santa Àgata. Amb 
motiu de la festivitat de la santa. 
5/2/2017, a partir de les 14 h
Amb motiu de la Diada de Santa 
Eulàlia. 12/2/2017
Dia Internacional dels Museus. 
18/5/2017
Nit dels Museus. 20/5/2017, a 
partir de les 19 h
(Consulteu el web.)
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