
Indianes, 1736-1847. Els orígens 
de la Barcelona industrial
Fins al 16 de desembre de 2012. Lloc: MUHBA Plaça del Rei

La Barcelona industrial va estar estretament lligada en els seus inicis a unes teles 
de cotó estampades que, pel seu origen asiàtic, van ser conegudes amb el nom 

d’indianes. El desenvolupament d’una important producció d’indianes va convertir 
la capital catalana en una de les principals ciutats manufactureres d’Europa al final 
del segle xviii. Aquesta 
manufactura fou capaç 
de generar les condi cions 
econòmiques, tecnolò
giques i institucionals 
que durant la primera 
meitat del segle xix van 
fer possible l’aparició de 
la indústria moderna, i 
va situar Barce lona entre 
les ciutats pioneres de la 
industrialització europea.

Col·leccionem la ciutat.  
Laboratori MUHBA
Fins a l’1 d’abril del 2013. Lloc: MUHBA Plaça del Rei

Fruit de la resposta ciutadana a la crida del MUHBA per col·laborar en la cons
trucció de la col·lecció contemporània del museu, l’exposició recull una selecció 

d’objectes significatius per explicar la història de Barcelona que han estat cedits per 
particulars, institucions i 
empreses. L’objectiu del 
projecte és recopilar nous 
objectes per a les col·lec
cions del museu i cons
truir nous relats a partir de 
la recerca històrica.

És una iniciativa del MUHBA que neix de la necessitat d’establir lligams i 
complicitats amb els centres educatius de Barcelona i que té per objectiu 

construir projectes educatius compartits vinculats a elements patrimonials 
de la ciutat, amb activitats que es desenvolupen en part al museu i en part a 
l’escola.

Durant el curs 2012-2013 els projectes que es duran a terme seran els següents:

Trencadís de sons i colors
Projecte impulsat per les escoles bressol de 

Gràcia amb la col·laboració del CRP de Grà
cia, el Districte de Gràcia, l’Àrea de Medi Am
bient i el MUHBA. La proposta consisteix en una 
aproximació sensorial al Park Güell a través de 
la música, l’art i la natura. Com a preparació de 
l’activitat es duu a terme un treball previ a l’es
cola i després una visita espectacle amb música 
i dansa al Park Güell. 

Patrimonia’m
Projecte educatiu del MUHBA adreçat a 

l’alumnat del cicle superior de primària i el 
primer cicle d’ESO que té com a objectiu princi
pal la cooperació entre els centres educatius de 
Barcelona i el museu. Cada centre educatiu tre
balla un espai de la ciutat i n’analitza el valor pa
trimonial i històric, i conjuntament es dissenyen 
activitats d’ensenyamentaprenentatge lligades a 
l’element escollit. Aquestes activitats s’inclouen 
en la programació educativa del centre i es duen 
a terme en diferents espais. Amb el convenciment que els museus i les escoles 
comparteixen un mateix repte educatiu, Patrimonia’m facilita el coneixement de la 
ciutat, genera consciència ciutadana i propicia la comprensió de les relacions entre 
el passat, el present i el futur. Enguany el projecte Patrimonia’m incorpora un nou 
espai com a focus d’estudi, el monestir de Pedralbes.

Viatge per Barcelona
Emmarcat en el projecte global «Apropia’t la 

ciutat», pensat per a secundària. Itinerari 
autoguiat per etapes, pensat perquè els alumnes 
el facin en grup en el seu temps lliure, aproxi
madament durant cinc mesos. Es tracta d’un 
reconeixement extensiu de diferents territoris de 
la ciutat i la caracterització (urbanística, social 
i cultural) dels diferents barris. El resultat serà 
l’elaboració d’un llibre de viatges integrat per la 
narració il·lustrada de l’experiència i una recerca 
històrica i d’anàlisi urbana. 

Recerca tutoritzada
Té per missió fomentar treballs de recerca a batxillerat. La proposta permetrà 

als alumnes participants fer un projecte de recerca en la línia de les darreres 
investigacions que es duen a terme al MUHBA, emprant diversos materials his
tòrics proporcionats pel museu: materials arqueològics, documentació escrita, 
testimonis orals, material gràfic i el mateix patrimoni arquitectònic de la ciutat. El 
MUHBA aportarà experts que assessoraran els treballs conjuntament amb el seu 
professor/a.

Més informació, noves propostes, idees i suggeriments:

Telèfon: 93 256 21 58
Adreça electrònica: activitatsmuhba@bcn.cat 

Per a demandes específiques sobre les activitats  
educatives del museu: 

93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
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Punt de 
trobada Activitat

PLAÇA  
DEL REI

  Vols jugar com ho feien els romans?

  La ciutat romana

  La fundació d’una colònia romana 

  Viatge a Barcino

  De Barcino a Barchinona. 
La ciutat antiga 

  Urbanisme i poder vora la plaça 
del Rei

  L’aigua a Barcino. 
Una qüestió de pendents

  Cases, places i carrers 
a la Barcelona medieval

  La formació d’una capital. 
La ciutat medieval

  Una ciutat en transformació.
Barcelona en temps del gòtic

  Barcelona a l’època moderna

  Indianes. Els orígens 
de la Barcelona industrial

  Més boniques i barates.
Les teles d’indianes

VIA 
SEPULCRAL 
ROMANA

  Morir i enterrar a Barcelona 
al llarg del temps

  Camins i necròpolis 
al voltant de Barcino

BARCINO/
BCN

  Barcino/BCN

  Les muralles romanes, història 
i recuperació monumental

DOMUS 
DE SANT 
HONORAT

  El fil de l’arqueologia: de domus 
romana a magatzem del Call

EL CALL   El call de Barcelona 
als segles xiii i xiv

  Salomó ben Adret, 1235-1310. 
Un barceloní universal

VIL·LA JOANA   El paisatge i Verdaguer

  Verdaguer i el seu temps

FABRA I 
COATS

  La Fabra i Coats, Sant Andreu 
i Barcelona

PARK GÜELL   El Park Güell, arquitectura i natura

  El Park Güell, de comunitat 
residencial a jardí públic

CASA  
DE L’AIGUA

  La Casa de l’Aigua de la Trinitat 
Vella

REFUGI 307   El Refugi 307: solidaritat per 
sobreviure

  A pic i pala! 
La història del Refugi 307

  Barcelona sota les bombes

  Impactes. L’exili de Miró 
i el Refugi 307 del Poble-sec

TURÓ DE  
LA ROVIRA

  La ciutat des del turó de la Rovira. 
Ecos de la guerra i la postguerra

MONESTIR 
DE 
PEDRALBES

  Viure al monestir en temps 
de la reina Elisenda

  Nobles, serventes i esclaves 
al monestir de Pedralbes

  Pedralbes, la història d’un monestir

  Plantes, remeis i apotecaris 
a l’edat mitjana

  La medicina medieval 
i el jardí medicinal de Pedralbes 

  Bèsties i plantes en les pintures 
de la capella de Sant Miquel del 
monestir de Pedralbes 

  Sota la lupa: les pintures murals 
de la capella de Sant Miquel

ALTRES   El Poblenou, bressol industrial

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

  El parc, el Born i l’Exposició 
de 1888. Idear una capital europea

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

 

Visites taller Itineraris Visites
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LES ESCOLES AL MUHBA  
CURS 2012-2013

Informació i reserves al telèfon 93 256 21 22, 
de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h, 
o a reservesmuhba@bcn.cat

El MUHBA té el suport del Cercle del Museu d’Història de Barcelona.

Patrons institucionals: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del 
País, Consell Econòmic i Social de Barcelona, Ateneu Barcelonès, Sport-
Cultura Barcelona, Associació Consell de Cent, Institut Europeu de la 
Mediterrània, Fundació Centre Internacional de Música Antiga, Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya

Patrons benefactors: Abertis, Aigües de Barcelona, Siemens, Gas Natural-
Fenosa, Repsol, El Periódico

Associat: IGUZZINI. Amics: Canon, Grup Julià

Aspectes generals per a les activitats

Nombre màxim d’alumnes: 25 per educador/a.

Preu: 4,50 € per alumne/a (mínim 84,50 € per grup). El cost de l’activitat  
«Impactes. L’exili de Miró i el Refugi 307 del Poble-sec» és de 5 € per 
alumne/a.
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bcn.cat/
museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Interrogar 
Barcelona LES ESCOLES 

AL MUHBA 
CURS 

2012-2013

Casal del museu
Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys

Casal organitzat en els períodes de vacan
ces escolars. Les activitats que es duen a 

terme en el nostre casal acosten els infants a 
la història de Barcelona i dels seus ciutadans, i 
els ajuden a orientarse i saberse moure per la 
ciutat, a llegir plànols, a trobar pistes entre les 
pedres de cases i carrers per descobrir com ha 
canviat Barcelona, a reconèixer fites urbanes i 
espais representatius de la ciutat. Amb jocs que 
fomenten la imaginació, la participació i l’ex
periència compartida amb altres nens i nenes, 
es construeixen vincles sorprenents entre els 
infants i la història de la ciutat, a través del co
neixement i el gaudi del seu patrimoni.
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Interrogar Barcelona
El programa educatiu del MUHBA es basa en una visió del museu com a mirall 

que interpel·la el visitant per tal que interpreti i construeixi el seu propi conei
xement sobre la història de Barcelona. Per aquest motiu el programa adreçat a les 
escoles s’organitza a partir de 39 interrogants clau que permeten treballar diferents 
temes relacionats amb la història de la ciutat i el seu patrimoni, adaptats als dife
rents nivells educatius. Treballar a partir d’interrogants confronta els alumnes amb 
el repte d’haverlos de resoldre a partir dels coneixements previs, mitjançant el 
diàleg, la investigació, la interpretació i la reflexió crítica.

Per explicarvos el programa educatiu del MUHBA i compartir amb el professorat 
interessos i inquietuds, us convidem a la presentació del programa “Interrogar 
Barcelona” el proper 19 de setembre a les 18.30 h al MUHBA Plaça del Rei. 
L’acte tindrà lloc al Saló del Tinell, seu de l’exposició “Indianes, 1736-1847. Els 
orígens de la Barcelona Industrial”, una mostra que proporciona gran quantitat de 
recursos per explicar la industrialització i la Barcelona moderna. Es farà una visita 
a l’exposició i es presentaran els recursos pedagògics especialment dissenyats, i 
hi haurà una degustació de xocolata preparada segons una recepta del segle xviii 
obtinguda com a fruit del projecte “Gastronomia Històrica de Barcelona”, impulsat 
pel MUHBA amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Alícia.

Per poderhi assistir és imprescindible la reserva prèvia a través del servei d’informació i 
reserves del MUHBA. Truqueu al telèfon 93 256 21  22, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h, o envieu un missatge a l’adreça electrònica reservesmuhba@bcn.cat.

Per a més informació sobre les exposicions temporals del MUHBA  
consulteu la web www.museuhistoria.cat.



Com s’organitzava la 
vida al call de Barcelo-
na en època medieval? 
Com la ciutat es va con-
vertir en un gran focus 
cultural gràcies a les 
aportacions de la seva 
comunitat jueva?
 El call de Barcelona 

als segles xiii i xiv
ITINERARI I VISITA 

De quina manera 
Salomó ben Adret 
va posar Catalunya i 
Barcelona en el mapa 
d’Europa?
 Salomó ben Adret, 

1235-1310.  
Un barceloní universal
VISITA 

MUHBA SANTA CATERINA
Pl. Joan Capri 
(Mercat de Santa Caterina)

MUHBA EL CALL
Pcta. Manuel Ribé, s/n

MUHBA REFUGI 307
C. Nou de la Rambla, 
169

MONESTIR  
DE PEDRALBES
Bda. del Monestir, 9

MUHBA VIL·LA JOANA
Ctra. de l’Església, 104  
(Vallvidrera)

MUHBA PLAÇA DEL REI
Pl. del Rei, s/n

MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
Horta-Guinardó  
C. Marià Labèrnia, s/n

MUHBA TEMPLE 
D’AUGUST
C. Paradís, 10

MUHBA FABRA I COATS
C. Sant Adrià, 20

MUHBA DOMUS  
DE SANT HONORAT
C. de la Fruita, 2

MUHBA PARK GÜELL
Casa del Guarda  
C. Olot, s/n

MUHBA CASA DE L’AIGUA
Parc de les Aigües de la Trinitat 
Vella. Ctra. de Ribes, 103-111

MUHBA VIA 
SEPULCRAL ROMANA
Pl. Vila de Madrid
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Park Güell Activitats en col·laboració amb el Monestir de Pedralbes

Com es representen el 
camp i la natura en la 
poesia de Verdaguer? 
Quin imaginari de Bar-
celona construeix l’obra 
del poeta?
 El paisatge i Verdaguer 

 Verdaguer i el seu temps
VISITES 

Com es va articular la 
ideació, la gestió, la 
creació arquitectònica  
i la promoció immobi-
liària de l’Eixample?
 Raó, passió i negoci 

en la construcció de 
l’Eixample
ITINERARI

De quina manera el 
compromís social i polí-
tic de Joan Miró es re-
flecteix en la seva obra?
 Impactes. L’exili de 

Miró i el Refugi 307  
del Poble-sec
VISITA 

Activitat organitzada conjuntament 
amb la Fundació Miró. 
Del 15 de gener al 15 de març  
de 2013

Perquè Barcelona fou 
la primera gran ciutat 
fabril del sud d’Euro-
pa? Com el Poblenou 
esdevingué el gran  
districte industrial  
de Barcelona? 
  El Poblenou, bressol 
industrial
ITINERARI

Quines estratègies de 
defensa passiva i ac-
tiva van desenvolupar 
els poders públics i 
els ciutadans per pro-
tegir Barcelona dels 
bombar dejos aeris? 
 Barcelona sota 

les bombes 
VISITA

Com va créixer Barcelo-
na al segle xiv? Com va 
ser possible construir en 
un temps rècord els 
grans edificis gòtics?  
 Una ciutat en 

transformació. Barcelona 
en temps del gòtic
VISITA 

Com interpretar la pa-
noràmica metropolita-
na des del turó? Com 
es va organitzar en la 
Guerra Civil la defensa 
antiaèria? Perquè va 
ser important el bar-
raquisme en el creixe-
ment de la ciutat? 
  La ciutat des del turó 

de la Rovira. Ecos de la 
guerra i la postguerra
VISITA 

Com s’organitzà la gent 
del Poble-sec per so-
breviure als bombarde-
jos aeris en temps de 
guerra? 
 A pic i pala! La història 

del Refugi 307
VISITA TALLER 

Com s’ha abastit  
d’aigua Barcelona al 
llarg dels segles? Per 
què es va crear al prin-
cipi del segle xx el sis-
tema de bombeig de la 
Casa de l’Aigua? 
 La Casa de l’Aigua 

de la Trinitat Vella
VISITA 

Com s’inspiren les 
formes de Gaudí en la 
natura? Com s’incor-
pora la vegetació en el 
disseny de diferents 
elements del parc?
  El Park Güell, 

arquitectura i natura
VISITA 

Com les necròpolis 
vora les vies són un 
reflex de la societat  
romana de Barcino? 
 Camins i necròpolis 

al voltant de Barcino
VISITA 

Quines continuïtats i 
ruptures històriques es 
detecten en un solar 
ocupat des del segle i 
fins avui? 
 El fil de l’arqueologia: 

de domus romana a 
magatzem del Call
VISITA 

Interrogar 
Barcelona
2012-2013
www.bcn.cat/museuhistoria

Què tenen en comú  
els jocs romans amb  
els nostres?
 Vols jugar com ho feien 

els romans? 
VISITA TALLER 

Per què l’espai central 
de poder i representació 
urbana a Barcelona s’ha 
mantingut pràcticament 
al mateix lloc al llarg de 
dos mil anys a Barcelo-
na? 
 Urbanisme i poder vora 

la plaça del Rei
ITINERARI I VISITA 

Quin fou el paper de 
l’aigua en la concepció 
de l’urbs romana?
 L’aigua a Barcino. 

Una qüestió de pendents
ITINERARI I VISITA

Inclou visita a Regomir, 7-9

Com s’organitzava  
la vida a la ciutat  
medieval?
 Cases, places i carrers 

a la Barcelona medieval
ITINERARI I VISITA  
 

Quines fites materials 
assolí la ciutat dels 
segles xvi i xvii que per-
meteren la represa de 
Barcelona després de la 
desfeta de 1714?
 Barcelona a l’època 

moderna
ITINERARI 

Com fou possible que 
Barcelona es convertís 
en un gran centre euro-
peu de la manufactura 
d’indianes al segle 
xviii?
 Indianes. Els orígens 

de la Barcelona industrial
VISITA 

Per què i com es va 
crear un gran centre 
representatiu de la Bar-
celona moderna on fins 
llavors hi havia hagut la 
ciutadella?
 El parc, el Born i 

l’Exposició de 1888.  
Idear una capital europea
ITINERARI  

Quins debats se sus-
citaren al principi del 
segle xx amb l’obertura 
d’un nou eix pel nucli 
antic i la monumen-
talització del centre 
històric?
 L’obertura de la 

Via Laietana i la creació 
del barri gòtic
ITINERARI

Quina informació pro-
porcionen els rituals 
funeraris sobre la men-
talitat i les creences de 
la societat romana i la 
medieval?
 Morir i enterrar 

a Barcelona al llarg  
del temps 
ITINERARI I VISITA 

Com es va defensar la 
població de les bom-
bes durant la Guerra 
Civil?
 El Refugi 307: 

solidaritat per sobreviure
VISITA 

Pot la moda ser la 
guspira de la revolució 
industrial?
 Més boniques i barates. 

Les teles d’indianes
VISITA 

Com incidí la fàbrica 
Fabra i Coats en la  
creació del teixit social  
i urbà de Sant Andreu?
 La Fabra i Coats, 

Sant Andreu i Barcelona
VISITA 

En què s’assembla  
Barcino a Barcelona?
 La ciutat romana

VISITA TALLER 

Com es creava una colò-
nia en l’època romana?
 La fundació d’una colònia 

romana
VISITA TALLER 

Quins indicis de la ciu-
tat romana trobem a la 
ciutat actual?
 Viatge a Barcino

ITINERARI I VISITA 

Com evoluciona  
l’estructura urbanística 
de la ciutat antiga?
 De Barcino a Barchinona. 

La ciutat antiga
ITINERARI I VISITA

 Activitats per a educació infantil
 Activitats per a educació primària 
  Activitats per a educació secundària, 
batxillerat i cicles formatius

Quin paper tenen  
i com es representen  
els animals i les plantes 
en les pintures del  
segle xiv del taller 
de Ferrer Bassa? 
 Bèsties i plantes en les 

pintures de la capella de 
Sant Miquel del monestir 
de Pedralbes
VISITA TALLER

Com s’organitzava  
la vida en un monestir  
femení a l’època  
medieval?
 Viure al monestir en 

temps de la reina Elisenda 

 Nobles, serventes 
i esclaves al monestir  
de Pedralbes
VISITES TALLER 

Quina ha estat la tra-
jectòria d’un monestir 
vinculat estretament a 
la monarquia i a la ciu-
tat de Barcelona, i com 
s’ha modelat el seu re-
cinte al llarg del temps? 
 Pedralbes, la història 

d’un monestir
VISITA 

Quins usos tenien  
les plantes conreades 
al claustre del monestir 
durant l’edat mitjana?
 Plantes, remeis i 

apotecaris a l’edat mitjana
En col·laboració amb el Museu  
de Ciències Naturals

 La medicina medieval 
i el jardí medicinal  
de Pedralbes
VISITES 

Com es pot deduir el 
procés de treball que va 
seguir el taller de Ferrer 
Bassa al segle xiv per a 
la realització de les pin-
tures murals de la cape-
lla de Sant Miquel? 
 Sota la lupa: les pintures 

murals de la capella  
de Sant Miquel
VISITA

Quin model urbà s’ama-
ga al darrere de la cons-
trucció del Park Güell?
  El Park Güell, 

de comunitat residencial  
a jardí públic
VISITA

Quins vestigis arqueo-
lògics s’han estudiat 
per conèixer Barcino i 
com se’ls ha incorpo-
rat al patrimoni mo-
numental i al paisatge 
urbà de la Barcelona 
contemporània?
 Barcino/BCN

ITINERARI I VISITA 

Com arriba la Barcelona 
medieval a convertir-se 
en una de les grans  
capitals mercantils  
de la Mediterrània?
  La formació 

d’una capital.  
La ciutat medieval
ITINERARI 

Barcelona capital moderna, recorreguts urbans   

Quin paper ha tingut la 
muralla romana en la 
història de Barcelona?
 Les muralles romanes, 

història i recuperació 
monumental
ITINERARI

Inici de la visita a Regomir, 7-9

interpretar

investigar

relacionar

visitar
apropiar-se la ciutat

conèixer

Plaça del Rei


