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CASA VERDAGUER VIL·LA JOANA, COLLSEROLA

PARK GÜELL CENTRE D’INTERPRETACIÓ

REFUGI 307 POBLESEC

© Pep Herrero-MUHBA

Aquest estiu, a l’hora que es pon el sol i l’agradable fresqueta del capvespre ens envolta, tindreu
una cita amb el Museu d’Història de Barcelona.
Veniu al claustre del monestir de Pedralbes i
asseieu-vos a gaudir de la música; apropeu-vos
al Refugi antiaeri 307 del Poble-sec, o feu un
tomb pels carrers històrics de la ciutat. Aquestes
són només algunes de les propostes que el
museu us ofereix per a la nova temporada.
Apunteu-vos a les Nits d’Estiu al MUHBA, la
millor manera de gaudir de la ciutat!

MUSEU D’ESTIU A CIUTAT VELLA
CASAL PER A NENS I NENES
Us volem proposar una manera diferent de passar l’estiu amb tot un seguit d’activitats per apropar-vos a la història de Barcelona. Una proposta
del Museu d’Història de Barcelona, el Museu
Picasso i el Museu Frederic Marès.
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NITS DE MÚSICA AL MONESTIR:
DONES MECENES
A diferència de l’estiu passat, en aquesta ocasió
el cicle Nits de Música al Monestir vol destacar la
figura de la dona com a mecenes de l’art de la
música, una tasca que normalment duien a terme
els homes i per la qual van obtenir ben poc reconeixement per part del seus contemporanis.

BARCELONA CONNECTADA,
CIUTADANS TRANSNACIONALS

BARCELONA I ELS JOCS FLORALS, 1859
MODERNITZACIÓ I ROMANTICISME

En els darrers deu anys, sota el signe d’una economia expansiva, Barcelona s’ha globalitzat. Un de
cada sis ciutadans de la metròpoli ha nascut fora
de l’Estat, i Barcelona ha experimentat un intens
canvi humà, ben visible no només als carrers, a
les empreses i als comerços, sinó també a l’interior de les cases. En el marc d’una perspectiva
històrica de més llarga durada, l’exposició presenta aquesta dècada de ràpida globalització humana,
durant la qual el creixement migratori ha dinamitzat les pràctiques econòmiques, socials i culturals,
al llindar d’un període depressiu i tal vegada molt
diferent. (www.barcelonaconnectada.cat)

Els Jocs Florals es van iniciar l’any 1859, el
mateix any en què es va aprovar el Pla Cerdà.
L’estabilització de l’ordre liberal, amb la creació
de nous marcs polítics i de nous plans de futur,
generava una necessitat de legitimació i de
monumentalització que apel·lava a totes les arts.
El medievalisme romàntic va ser un codi fonamental d’aquesta artialització de la vida urbana i
de l’espai públic i els Jocs Florals, promoguts per
l’Ajuntament, van ser un element cabdal del nou
apararell de representació col·lectiva en el marc
de la Renaixença.

© AHCB

ESTIU AL MUHBA. NITS URBANES
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TALLERS FAMILIARS
Per a les famílies, us oferim dues activitats per
dur a terme al vespre. D’una banda, el taller
“Barcelona Connectada”, una reflexió sobre la
immigració a través de quatre personatges de
diferent procedència que viuen a Barcelona i,
d’altra banda, “Aire, aigua, terra i foc en perfecte
equilibri”, una activitat vinculada al jardí medicinal del Monestir de Pedralbes.
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>
EXPOSICIONS

>
ESTIU AL MUHBA. NITS URBANES

BARCELONA CONNECTADA,
CIUTADANS TRANSNACIONALS

Aquest estiu teniu una cita amb el Museu
d’Història de Barcelona. Tenim tot un
seguit de propostes pensades per descobrir, des d’una perspectiva històrica, la
ciutat, no només dins dels diversos equipaments del MUHBA, sinó als carrers que
cada dia trepitgem distretament. Apunteuvos a les Nits urbanes del Museu, una
bona manera de gaudir de la ciutat!
El programa d’enguany us ofereix 12
experiències diferents, moltes de les
quals se celebren en dies diferents per
tal d’adaptar-se a la vostra agenda. Si
voleu participar a unes quantes o viureles amb amics i familiars, us recomanem
que compreu un abonament. Només
costa 60 € i us dóna dret a 10 entrades a
qualsevol de les activitats (excepte les
Nits de Música al Monestir). Podeu compartir-lo amb qui us acompanyi. El trobareu a les taquilles del MUHBA.

Fins el 27 de setembre de 2009
La globalització no ha afectat només les elits i les
grans empreses, com s’imaginava a l’època de la
Barcelona olímpica, sinó que en la dècada entre
1998 i 2007 el creixement migratori ha dinamitzat tota la ciutat. Els conceptes d’immigrant i de
cosmopolita se superposen, amb la qual cosa es
creen xarxes transnacionals. La gran ciutat és un
gresol eficaç per convertir aquest vincles en un
factor d’innovació social i cultural, sempre que
s’insereixi en la trajectòria històrica de Barcelona. Com afecta el procés l’actual període de
depressió econòmica?
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari de visita: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Entrada gratuïta els diumenges de 15 a 20 h.
Es fan visites comentades per a grups amb reserva prèvia

BARCELONA I ELS JOCS FLORALS, 1859
Modernització i romanticisme
A partir del 18 de juliol de 2009
L’exposició “Barcelona i els Jocs Florals” vol commemorar l’aniversari de la “restauració” dels Jocs
Florals tot situant aquest episodi en un moment
clau de la història contemporània de Barcelona:
el moment en què les elits ciutadanes, davant de
l’expectativa real d’unes transformacions materials i institucionals (entre les quals el Pla Cerdà)
en què projectar l’optimisme del moment, elaboren estratègies de construcció cultural que les
legitimin i dignifiquin. Així, la festa dels Jocs
Florals, un vell projecte dels primers romàntics
catalans, troba finalment lloc com a dispositiu
brillant i eloqüent de representació, com la idea
mateixa de “renaixença”, a què els Jocs serveixen
de suport convincent.
Lloc: Casa Clariana-Padellàs
(Plaça del Rei-Conjunt Monumental)
Horari de visita: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Entrada gratuïta els diumenges de 15 a 20 h.
Es fan visites comentades per a grups amb reserva prèvia

IMATGES I MEMÒRIA DE MAUTHAUSEN
Exposició itinerant impulsada per les Amicals de
Mauthausen de França i d’Espanya i pel Ministeri
Federal de l’Interior d’Àustria. Es va inaugurar el
6 de maig de 2005 al camp de Mauthausen amb
el propòsit de retre homenatge a les víctimes de
la persecució nazi.
Lloc: capella de Santa Àgata
(Plaça del Rei-Conjunt Monumental)
Dates: del 20 de setembre al 20 de novembre
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1.
BARCINO EN LA NIT DE BARCELONA
Com devia ser l’antiga Barcino? Quins eren els
seus espais més emblemàtics? Us convidem a
seguir-ne els rastres fent un tomb nocturn per
l’antic mont Tàber, coronat pel temple d’August i
el primer fòrum que va tenir la ciutat. En acabar,
farem una degustació d’època a les galeries de la
casa Clariana-Padellàs.
Calendari: tots els dimecres de juliol i d’agost
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari: 21 h. (català) i 21.30 h. (castellà)
Preu: 10 € (inclou degustació)
Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

2.
LA CONSTRUCCIÓ DE BARCHINONA
VISIÓ NOCTURNA
Fins a començaments del segon mil·lenni, la ciutat de Barcelona era tan petita que per creuar-la
de punta a punta probablement n’hi havia prou
amb cinc minuts. Al cap de pocs segles, era la
capital d’un imperi marítim de primer ordre.
Recorrerem aquest trajecte en els espais del
museu –l’exposició sobre l’alta edat mitjana, el
Saló del Tinell, la capella de Santa Àgata– i ens
perdrem pels carrers de la Ribera.

Calendari: tots els dimecres de juliol i d’agost
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari: 21 h. (català) i 21.30 h. (castellà)
Preu: 10 € (inclou desgustació)
Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

3.
BARCELONA I ELS JOCS FLORALS
Visita comentada a l’exposició commemorativa
de l’aniversari de la “restauració” dels Jocs
Florals. Acabarem amb una copa de cava a les
galeries de la Casa Clariana-Padellàs.
Calendari: dijous 23 de juliol i 27 d’agost
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari: 21 h. (català)
Preu: 10 € (inclou copa de cava)
Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

4.
VISITA AL MONESTIR
Fundat l’any 1327 per la reina Elisenda de Montcada i ocupat durant generacions per les monges
clarisses, el monestir de Pedralbes és una joia. El
seu aspecte és pràcticament el mateix que oferia
en l’època medieval. Us proposem de participar
en una visita en què recorrerem les seves estances
i coneixerem la vida quotidiana de la comunitat.
Calendari: tots els dimecres de juliol i d’agost
Lloc: Monestir de Pedralbes-Conjunt Monumental
Horari: 21 h.
Idioma: català i castellà
Preu: 10 € (inclou degustació)
Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

5.
PLANTES, REMEIS I APOTECARIS
Com es feia front a les malalties a l’edat mitjana?
Passejarem pel monestir de Pedralbes per tal de
conèixer els principis bàsics de la medicina medieval, les diferències respecte a la medicina moderna i els coneixements sobre cures que atresorava
el monestir. La visita inclou una demostració pràctica per apropar-se a la farmacologia medieval.
Calendari: dijous 23 de juliol i 6 i 20 d’agost
Lloc: Monestir de Pedralbes-Conjunt Monumental
Horari: 20 h. (català), 20.30 h. (castellà)
Preu: 10 €. Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

6.
AIRE, AIGUA, TERRA I FOC EN PERFECTE
EQUILIBRI. Activitat familiar.
A partir d’unes plantes que hi ha al jardí medieval del monestir de Pedralbes, prepararem els
medicaments simples que es feien a l’edat mitjana per restablir l’equilibri dels humors corporals i
recuperar la salut.

Taller adreçat a famílies amb infants de 6 a 12 anys.
Calendari: dijous 9 i 30 de juliol i 13 d’agost
Lloc: Monestir de Pedralbes-Conjunt Monumental
Horari: 20 h.
Idioma: català
Preu: 10 €. Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

7.
NITS DE MÚSICA AL MONESTIR:
DONES MECENES
En determinats moments de la història algunes
dones van jugar un paper cabdal en el desenvolupament de l’art musical i van donar suport a
músics i els seus projectes. El cicle d’enguany vol
posar en relleu figures com les d’Isabel la
Catòlica, Cristina de Suècia i Mísia Sert.
Calendari: 2, 7 i 16 de juliol
Lloc: Monestir de Pedralbes-Conjunt Monumental
Horari: obertura de portes del monestir: 20 h.
(disposeu d’una hora per fer-hi una visita lliure)
Inici del concert: 21 h.
Preu: 15 € (inclou copa de cava). Abonament per a tot el
cicle: 40 €. Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

8.
TALLER FAMILIAR. BARCELONA
CONNECTADA. Activitat familiar.
Quina relació tenen entre ells la Juanita, la Nancy,
l’Iromi, el Murat i la Fàtima? I amb Barcelona?
D’on vénen? Què porten a la maleta? Quins somnis tenen? Us proposem una reflexió sobre la
immigració a través de quatre personatges de
diferent procedència que viuen a la nostra ciutat.
Taller adreçat a famílies amb infants de 6 a 12 anys.
Calendari: dimarts 7, 14, 21 i 28 de juliol
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari: 20 h.
Idioma: català
Preu: 10 € (inclou degustació)

9.
SESSIÓ DE NIT
BARCELONA, HISTÒRIA I MITE
Hèrcules i la representació de la fundació de
Barcelona; el martiri de santa Eulàlia i el carrer
que hi fa al·lusió; el pagament del vectigal per
Ferran I, que va assegurar a Joan Fiveller un lloc
d’honor a la façana vuitcentista de l’Ajuntament;
o la recepció que els reis Catòlics van oferir a
Colom al Saló del Tinell, reflectida de manera reiterada a la pintura de gènere històric. La ruta
recorre ara indrets marcats per la llegenda, tot
explorant l’origen i l’evolució d’aquests relats i la
seva funció en la construcció d’un imaginari mític
de Barcelona en diferents moments històrics.
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ITINERARIS
Calendari: dimarts 14 de juliol i 11 d’agost
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari: 21 h.
Idioma: català i castellà
Preu: 10 € (inclou copa de cava)

10.
VISITA NOCTURNA AL REFUGI 307
Us convoquem a conèixer el Refugi 307 i a assistir a una lectura de textos literaris sobre temps
de guerra. La lectura i selecció de textos anirà
a càrrec d’Isabel Núñez, escriptora i autora de
“Si un árbol cae. Conversaciones entorno a la
guerra de los Balcanes”.
Calendari: dimarts 7 i 28 de juliol, i 4 i 25 d’agost
Lloc: Refugi 307-Poblesec
Horari: 21 h.
Idioma: català
Preu: 10 € (inclou copa de cava)
Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

11.
L’OBERTURA DE LA VIA LAIETANA
I LA CREACIÓ DEL BARRI GÒTIC
L’itinerari mostra la percepció del patrimoni a
principis del segle XX i els debats que es van produir a l’hora de donar forma a la nova avinguda i
de monumentalitzar el centre històric amb motiu
de la seva obertura.
Calendari: dimarts 21 de juliol i 18 d’agost
Lloc: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Horari: 21 h.
Idioma: català
Preu: 10 € (inclou copa de cava)
Activitat gratuïta per a menors de 7 anys

12.
NIT D’ASTRONOMIA POÈTICA
La Casa Verdaguer i el Consorci del Parc de Collserola us ofereixen la possibilitat de visitar la casa
on va passar els seus darrers dies Jacint Verdaguer.
S’hi oferirà una lectura de l’obra El cel, de Jacint
Verdaguer, amb acompanyament de flauta.
Calendari: divendres 10 de juliol
Lloc: Casa Verdaguer-Vil·la Joana, Collserola
Horari: de 20 a 21.30 h. visita lliure a la Casa Verdaguer;
a les 21.30 h lectura; de 22 a 24 h. observació astronòmica
Idioma: català
Preu: 4,60 €. Activitat gratuïta per a menors de 7 anys
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 280 25 52
Places limitades

TOTES LES ACTIVITATS TENEN PLACES LIMITADES.
ES RECOMANA RESERVA PRÈVIA.
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Els itineraris del Museu d’Història de
Barcelona pretenen construir una visió
històrica articulada de la metròpoli de
Barcelona a través del coneixement dels
seus testimonis històrics i artístics.

QUAN EL CALL ERA EL CALL DELS JUEUS

DE BARCINO A BARCHINONA
LA CIUTAT ANTIGA

Calendari: dissabtes 4 de juliol, 8 d’agost,
5 i 19 de setembre a les 11 h.
Durada: dues hores i mitja aproximadament
Lloc de trobada: El Call-Centre d’Interpretació
Idioma: català
Preu: 7,50 €. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys

Un itinerari per les restes arqueològiques de la
ciutat antiga, en què s’explica l’estructura urbanística de la ciutat i alguns aspectes de la vida a la ciutat en l’època romana, així com les continuïtats,
els canvis i les ruptures fins als primers temps de
l’edat mitjana. Inclou la visita al subsòl arqueològic del Conjunt Monumental de la Plaça del Rei.
Calendari: dissabtes 18 de juliol, 22 d’agost
i 19 de setembre a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Idioma: català
Preu: 7,50 €. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys

URBANISME I PODER
Durant 2.000 anys el poder civil i religiós de la
ciutat de Barcelona s’ha mantingut prop del
fòrum romà. L’itinerari mostra la duradora relació entre espai i poder al llarg dels temps, des de
l’espai del fòrum i del temple d’August fins al
reforçament simbòlic d’aquest territori amb la
idea de crear un “barri Gòtic” al segle XX, mentre sota seu es començava a excavar la ciutat
romana. Inclou visita al Conjunt Monumental.
Calendari: dissabte 1 d’agost a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Idioma: català
Preu: 7,50 €. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys

LA FORMACIÓ D’UNA CAPITAL
LA CIUTAT MEDIEVAL
Durant l’itinerari es mostra com Barcelona es
constituí en empori mercantil i capital política,
tot recorrent els testimonis visibles encara avui
d’una Barcelona medieval en expansió.
Calendari: dissabtes 25 de juliol, 29 d’agost
i 26 de setembre a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Idioma: català
Preu: 7,50 €. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys

Una aproximació a les activitats quotidianes dels
segles XII i XIV pels llocs més significatius del
Call (carrers Sant Honorat, Sant Domènec, etc.),
per finalitzar als espais on havia estat el Call
Menor, al peu del Castell Nou. Inclou la visita al
Centre d’Interpretació del Call.

RAÓ, PASSIÓ I NEGOCI EN LA
CONSTRUCCIÓ DE L’EIXAMPLE
Un recorregut per les coincidències i les desavinences entre el Pla Cerdà, les propostes arquitectòniques del modernisme i el noucentisme i la promoció immobiliària, des de finals del segle XIX fins a
mitjan XX a l’Eixample. És una lectura en diferents replans de la materialització de l’Eixample,
que recorre des de l’Illa de la Discòrdia als confins
amb Gràcia, per tornar a baixar fins a la Pedrera.
Calendari: dissabte 11 i 25 de juliol a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: Passeig de Gràcia, 41
(davant de la Casa Amatller)
Idioma: català i anglès (2 grups)
Preu: 6 €
Itinerari inclòs en el programa conjunt MUHBA-CCCB
en el marc de l’Any Cerdà. Entrada gratuïta per a menors
de 16 anys

L’OBERTURA DE LA VIA LAIETANA
I LA CREACIÓ DEL BARRI GÒTIC
L’itinerari mostra la percepció del patrimoni a
principis del segle XX i els debats que es van produir a l’hora de donar forma a la nova avinguda
i de monumentalitzar el centre històric. El barri
gòtic, la plaça Ramon Berenguer, el propi Museu
d’Història de Barcelona són fills de l’obertura
d’aquesta via prevista en la Reforma de la Ciutat
Vella ideada per Ildefons Cerdà.
Calendari: dissabte 4 i 18 de juliol, a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Idioma: català
Preu: 6 €
Itinerari inclòs en el programa conjunt MUHBA-CCCB
en el marc de l’Any Cerdà. Entrada gratuïta per a menors
de 16 anys

CASA PARÉS, 1875-2007
UN TALLER DE FONERIA A CIUTAT VELLA
La densa trajectòria fabril al nucli antic de
Barcelona fins ben entrat el segle XX deixà un
pòsit durador de petits tallers industrials al cor
de la ciutat. Un element fonamental del recorregut serà la visita tècnica a la foneria d’estany i
plom que des de 1875 fins fa poc ha funcionat a
menys de cent metres del mercat de Santa
Caterina.
Calendari: dissabte 5 de setembre a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: Plaça del Rei-Conjunt Monumental
Idioma: català
Preu: 7,50 €. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys

LA FABRA I COATS, SANT ANDREU
I BARCELONA
Activitat amb la col·laboració de l’Associació
d’Amics de la Fabra i Coats
Visita i ruta a l’entorn d’una fàbrica que va crear
un teixit social i urbà a Sant Andreu, un dels
grans nuclis de la Barcelona unificada el 1897, i
que s’ha mantingut activa fins a principis del segle
XXI. Durant la visita podreu sentir el testimoni
oral d’antics treballadors i treballadores de la
fàbrica.
Calendari: dissabtes 11 de juliol i 26 de setembre
a les 10.30 h.
Durada: tres hores aproximadament
Lloc de trobada: davant del Centre Cultural Can Fabra,
c/ Segre 24-32
Idioma: català
Preu: 7,50 €. Entrada gratuïta per a menors de 7 anys

ES RECOMANA RESERVA PRÈVIA. TOTS ELS ITINERARIS
TENEN PLACES LIMITADES I PODEN SOFRIR MODIFICACIONS PER MOTIUS IMPREVISIBLES A L’HORA DE CONFECCIONAR EL PROGRAMA. EN EL CAS DE MODIFICACIÓ O
CANCEL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT, EL MUSEU NOMÉS PODRÀ
INTENTAR AVISAR ELS PREINSCRITS.
PER A GRUPS QUE HO CONCERTIN AMB ANTELACIÓ,
EL MUSEU OFEREIX LA POSSIBILITAT DE REALITZAR
LES VISITES COMENTADES I LES RUTES DEL MUHBA
EN L’IDIOMA I EL DIA QUE MÉS CONVINGUI A LES SEVES
NECESSITATS.
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>
PETITS I GRANS JUNTS.
FAMÍLIES

>
CASALS I ESPLAIS
CASAL DELS MUSEUS
La millor manera de divertir-se viatjant per Ciutat
Vella per conèixer-ne el patrimoni, els carrers i
places, els comerços i la gent i gaudir de tot plegat.
El Museu d’Història de Barcelona, el Museu
Picasso i el Museu Frederic Marès us faran de guia.
Lloc: El Call-Centre d’Interpretació
Horaris:
1r. torn: dies feiners del 6 a 17 de juliol de 9 a 14 h.
2n. torn: dies feiners del 20 al 31 de juliol de 9 a 14 h.
Edat: de 10 a 12 anys
Organitzadors: Museu d'Història de Barcelona,
Museu Picasso i Museu Frederic Marès
Preu: 50 € (esmorzar inclòs)
Inscripcions: a les escoles de Ciutat Vella i al Museu
d’Història de Barcelona al telèfon de reserves

PLAÇA DEL REICONJUNT MONUMENTAL
Plaça del Rei, s/n
1. VOLS JUGAR COM HO FEIEN ELS ROMANS?
Coneixerem els jocs més freqüents de l’època
romana, com era la ciutat de Barcino i qui hi vivia.
Edat: de 4 a 8 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

2. LA FUNDACIÓ D’UNA CIUTAT ROMANA
Voleu saber com era una ciutat romana? Com
actuaven els romans cada vegada que fundaven
una colònia? Us proposem construir una restitució
hipotètica de la ciutat romana situant-hi els espais i
edificis més significatius. La visita-taller inclou una
visita al subsòl arqueològic.
Edat: de 8 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

3. PA I COMPANATGE A LES TAULES MEDIEVALS
Com devia ser una taula parada per a un rei? I la
d’una família menestral? Què devien donar per
menjar a un pobre a l’hospital? Investigarem què
es menjava a les taules dels diferents estaments per
acostar-nos a la manera de viure de la Barcelona
medieval.
Edat: de 8 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)
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EL CALL-CENTRE D’INTERPRETACIÓ

REFUGI 307-POBLESEC

4. QUAN EL CALL ERA EL CALL DELS JUEUS
Recorrerem els actuals carrers del Call i amb documents de l’època medieval ens aproparem a les
persones que hi vivien quan el Call era el Call dels
jueus.

8. A PIC I PALA! LA HISTÒRIA DEL REFUGI 307
Barcelona va ser una de les primeres ciutats a ser
bombardejada sistemàticament durant la Guerra
Civil. Això va moure els veïns i veïnes de cada barri
a excavar refugis per protegir-se dels bombardeigs.
Investigarem el Refugi 307 per buscar els vestigis
que ens permeten explicar la situació en què es
van trobar les persones que van ajudar a construirlo i que el van ocupar.

Edat: de 8 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 €

MONESTIR DE PEDRALBESCONJUNT MONUMENTAL
5. VIURE AL MONESTIR DE PEDRALBES
EN L’ÈPOCA DE LA REINA ELISENDA
Visita-taller que permet entendre l’estructura i
l’organització d’un monestir medieval organitzat
per dones.

Edat: de 8 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

FABRA I COATS. FÀBRICA TÈXTIL

AUDIOGUIA FAMILIAR
Les audioguies familiars estan disponibles en
català i castellà. Els membres d’una família o
infants acompanyats d’adults, poden compartir
l’experiència de la visita utilitzant plegats la
modalitat d’audioguia familiar.

Punt de trobada: davant del Centre Cultural Can Fabra,
c/ Segre, 24-32
Edat: de 10 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

Punt de trobada: davant del Centre d’Interpretació
del Park Güell, c/ Olot, s/n.
Edat: de 8 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grups (màxim 25 infants)

Edat: a partir de 6 anys
Calendari: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Preu dels àlbums:
De compres per Barcino, 1 €
La domus, una casa romana, 2 €
Retorn a Barcino, 2 €

Edat: a partir de 6 anys
Preu de l’àlbum: 5 €

6. TREBALLAR A LA FABRA I COATS
Voleu saber com s’organitzava el treball en una
fàbrica tèxtil? Coneixerem la Fabra i Coats gràcies
a antics treballadors que ens explicaran la seva
experiència a la fàbrica.

7. EL PARK GÜELL:
DE CIUTAT JARDÍ A JARDÍ DE LA CIUTAT
Com un lloc que havia de ser una urbanització de
luxe acaba convertint-se en un parc de la ciutat?
Visitarem el parc per conèixer un projecte de
Gaudí en què arquitectura, urbanisme i natura es
fonen, i veurem com la relació d’aquest parc amb
la ciutat ha anat canviant al llarg dels anys.

LA BARCELONA DE LUCIUS MINICIUS
Activitat autoguiada per a famílies
L’objectiu del joc és contestar les preguntes de
l’àlbum mentre recorreu el subsòl arqueològic o
altres vestigis de l’antiga Barcino: les muralles, el
temple, l’aqüeducte o la necròpolis. Només pel fet
de jugar, el museu us regala un llapis i un diploma
o un pòster. A més, entrareu en el sorteig de tres
lots de regals de la botiga i llibreria del museu.

JOVES APRENENTS D’ARQUEOLOGIA
Activitat autoguiada per a famílies
Us proposem un nou material per a famílies
entorn del món de l’arqueologia. Amb aquest
Diari d’arqueologia, que inclou també un mapa
amb un joc d’investigació arqueològica, podreu
aprendre quins mètodes i quines eines són els
bàsics en una excavació arqueològica.

Edat: de 8 a 12 anys
Durada: dues hores
Preu: 70 € per grup (màxim 25 infants)

PARK GÜELL-CENTRE D’INTERPRETACIÓ

PLAÇA DEL REICONJUNT MONUMENTAL

>
PETITS I GRANS JUNTS.
FAMÍLIES
DECONSTRUIR L’EIXAMPLE
Vols resoldre enigmes de l’Eixample? Enfronta’t a
les idees preconcebudes que tens d’aquest espai
generador de la ciutat contemporània i podràs
veure’l amb uns altres ulls. Joc itinerari amb
càmera fotogràfica i premis a la participació, en el
marc del’Any Cerdà.
Calendari: dissabte 26 de setembre
Per a més informació, truqueu a Informació i reserves
del museu

MONESTIR DE PEDRALBESCONJUNT MONUMENTAL
HISTÒRIES DEL MONESTIR
Activitat autoguiada per a famílies
Al Monestir de Pedralbes, teniu a la vostra disposició un joc en què sor Isabel March, que va arribar a ser abadessa l’any 1409, us ensenyarà com
era el monestir quan ella era la Isabelona, una
nena de 9 anys que va entrar-hi de novícia.
El joc comprèn un àlbum de preguntes i respostes i una guia d’instruccions per conèixer més a
fons el magnífic monestir de fundació reial.
Edat: a partir de 8 anys
Calendari: de dimarts a dissabte de 10 a 17 h.
Diumenges de 10 a 20 h.
Preu de l’àlbum: 2 €
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>
AMICS I AMIGUES DEL MUSEU

>
RECORDEM...

Aquestes activitats són exclusives per a
les amigues i amics del MUHBA.
Si us interessa fer-vos-en i gaudir-ne
dels seus avantatges teniu la informació
a la butlleta de la darrera pàgina.

ITINERARI
L’ascensió mítica, el laberint d’Horta

JORNADA DE PORTES OBERTES

Dissabte 26 de setembre
El parc del Laberint d’Horta, paradigma del classicisme aristocràtic del marquès d’Alfarràs, ofereix un recorregut a través de la mitologia clàssica i la seva vinculació amb l’aigua, que en una
metàfora ascendent, culmina amb l’escenografia
que envolta la deu natural de què es nodreix el
jardí.

24 DE SETEMBRE
CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE LA MERCÈ
Portes obertes a tots els centres del Museu
d’Història de Barcelona (MUHBA).

JULIOL
VISITA COMENTADA
Barcelona i els Jocs Florals, 1859
Una cultura del romanticisme
Dijous 23 de juliol
L’exposició vol commemorar l’aniversari de la
“restauració” dels Jocs Florals situant aquest episodi en un moment clau de la història contemporània de Barcelona: el moment en què les elits
ciutadanes, davant de l’expectativa real d’unes
transformacions materials i institucionals, elaboren estratègies culturals per crear significats nous.
Lloc i hora de trobada: Plaça del Rei-Conjunt Monumental,
a les 18 h. Activitat gratuïta per a amics/amigues
i acompanyant. Places limitades.

SETEMBRE
VISITA COMENTADA
1909: Fotografia, ciutat i conflicte
Dijous 17 de setembre
En el marc dels actes organitzats per commemorar el centenari de la Setmana Tràgica, l’Arxiu
Fotogràfic presenta aquesta exposició amb l’objectiu de qüestionar-nos la pretesa neutralitat
documental del registre fotogràfic. Gràcies a les
fotografies, l’exposició posa en evidència com el
discurs burgès sobre l’ideal de ciutat comportava
una visió molt conservadora de les classes subalternes.
Lloc i hora de trobada: plaça de Pons i Clerch, 2, 2n.,
a les 17 h. Activitat gratuïta per a amics/amigues
i acompanyant. Places limitades.

Lloc i hora de trobada: sortida metro L3 Mundet, a les 10
h. Durada: 2 h 30 min. Activitat per a amics/amigues i
acompanyant. Preu: 5 €. Places limitades.

AVANÇ DE PROGRAMA
VIATGE
La Rioja
Del vi a les icones arquitectòniques
Del 9 al 12 d’octubre
Després d’una primera fase en què el territori de
la Rioja s’especialitza en l’agricultura vitivinícola,
l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea esdevé un
repte per rellançar aquesta activitat tot cercant un
equilibri entre el potencial del producte i la competència d’altres geografies vinícoles. L’aposta de
la Rioja, orientada a un consum d’elit i sumptuós,
es materialitza en la fusió de l’avantguarda arquitectònica i la qualitat del producte, en què el
celler esdevé el símbol de les elits urbanes europees. Aquest repte es posa de manifest a cellers
com ara Marqués de Riscal, Domecq, López de
Heredia o el Museo del Vino, avui associats a
grans noms de l’arquitectura contemporània com
Frank O. Gehry, Santiago Calatrava, Zaha Hadid
o Jesús Merino.
Per a més informació sobre aquesta activitat truqueu al
93 256 21 54 o escriviu a amics-mhcb@bcn.cat

Nota:
En funció de les característiques de cada activitat,
està previst crear més grups. Consulteu-nos les
dates i els horaris.

ACTIVITATS DEL PROGRAMA AMB DESCOMPTE
PER ALS AMICS I LES AMIGUES DEL MUSEU.
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Si necessiteu traducció a la llengua de signes per
a qualsevol de les activitats, us preguem que
ho comuniqueu per telèfon, fax o correu electrònic,
amb una antelació de 2 o 3 dies laborables. Per a
totes les activitats es disposarà d’aparells d’FM.

CALENDARI D’ACTIVITATS
JULIOL-SETEMBRE 2009

Programa complet

Centres

Notes

27

20

29
Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

28
Una nit al Museu:
Visita nocturna
al Refugi 307
Una nit al Museu:
Taller familiar.
Barcelona connectada

22
Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

21

15
Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

14
Una nit al Museu:
Sessió de nit. Barcelona.
Història i Mite
Una nit al Museu:
Taller familiar.
Barcelona connectada

Una nit al Museu:
L’obertura de la Via
Laietana i creació del
barri gòtic
Una nit al Museu:
Taller familiar.
Barcelona connectada

Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

Plaça del ReiConjunt Monumental

Una nit al Museu:
Aire, Aigua, Terra i Foc
en perfecte equilibri

30

Una nit al Museu:
Plantes, remeis
i apotecaris
Una nit al Museu:
Barcelona i els Jocs
Florals, 1859

23

Una nit al Museu:
Nits de Música al
Monestir. Dones Mecenes

16

Monestir de PedralbesConjunt Monumental

31

24

17

10
Itinerari:
Nit d’Astronomia poètica

9
Una nit al Museu:
Aire, aigua, terra i foc
en perfecte equilibri

3

Divendres

Refugi 307-Poblesec

Itinerari:
La formació d’una capital.
La ciutat medieval
Itinerari:
Raó, passió i negoci en la
construcció de l’Eixample

25

Itinerari:
De Barcino a Barchinona.
La ciutat antiga
Itinerari:
L’obertura de la Via
Laietana

18

Itinerari:
Raó, passió i negoci en la
construcció de l’Eixample
Itinerari:
Fabra i Coats,
Sant Andreu i Barcelona

11

Itinerari:
Quan el Call era el Call
dels jueus
Itinerari:
L’obertura de la Via
Laietana

4

Dissabte

Itineraris urbans

26

19

12

5

Diumenge

15:24

13

8

7

2
Una nit al Museu:
Nits de Música al
Monestir. Dones Mecenes

Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

Dijous

1

Dimecres

Una nit al Museu:
Nits de Música al
Monestir. Dones Mecenes
Una nit al Museu:
Visita nocturna
al Refugi 307
Una nit al Museu:
Taller familiar.
Barcelona connectada

Dimarts

12/6/09

6

Dilluns

JULIOL 2009

Programa complet
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Centres

31

24

17

Notes

26
Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

25
Una nit al Museu:
Visita nocturna
al Refugi 307

19
Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

18

Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

Una nit al Museu:
Sessió de nit. Barcelona.
Història i Mite

Una nit al Museu:
L’obertura de la Via
Laietana i la crecació
del barri gòtic

12

11

Una nit al Museu:
Barcino en la nit de
Barcelona
Una nit al Museu:
La construcció de
Barchinona.
Visió nocturna
Una nit al Museu:
Visita al Monestir

Plaça del ReiConjunt Monumental

Una nit al Museu:
Barcelona i els Jocs
Florals, 1859

27

Una nit al Museu:
Plantes, remeis
i apotecaris

20

Una nit al Museu:
Aire, Aigua, Terra i Foc
en perfecte equilibri

13

Una nit al Museu:
Plantes, remeis
i apotecaris

6

Dijous

Monestir de PedralbesConjunt Monumental

28

21

14

7

Divendres

Refugi 307-Poblesec

Itinerari:
La formació d’una capital.
La ciutat medieval

29

Itinerari:
De Barcino a Barchinona.
La ciutat Antiga

22

15

Itinerari:
Quan el Call era el Call
dels jueus

8

Itinerari:
Urbanisme i poder

1

Dissabte

Itineraris urbans

30

23

16

9

2

Diumenge

15:24

10

5

Una nit al Museu:
Visita nocturna
al Refugi 307

Dimecres

4

Dimarts

12/6/09

3

Dilluns

AGOST 2009

Programa complet
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15

22

29

14

21

28

Centres

30

23

16

9

2

Dimecres

Plaça del ReiConjunt Monumental

24

17

10

3

Dijous

Monestir de PedralbesConjunt Monumental

25

18

11

4

Divendres

Refugi 307-Poblesec

Joc itinerari per
l’Eixample

Itinerari:
La formació d’una capital.
La ciutat medieval
Itinerari:
Fabra i Coats,
Sant Andreu i Barcelona

26

Itinerari:
De Barcino a Barchinona.
La ciutat antiga
Itinerari:
Quan el Call era el Call
dels jueus

19

12

Itinerari:
Quan el Call era el Call
dels jueus
Itinerari:
Casa Parés. 1875-2007.
Un taller de foneria a
Ciutat Vella

5

Dissabte

Itineraris urbans

27

20

13

6

Diumenge

15:24

Notes

8

1

Dimarts

12/6/09

7

Dilluns

SETEMBRE 2009

Programa complet
Página 18

Programa complet

12/6/09

15:24

Página 20

INFORMACIÓ I RESERVES >

Tel.: 93 256 21 22. Fax: 93 268 04 54
Adreça electrònica: reserves-mhcb@bcn.cat
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h. Divendres de 10 a 14 h

www.museuhistoria.bcn.cat
Plaça del Rei
Conjunt
Monumental

Temple d’August
Carrer Paradís

Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel.: 93 256 21 00
Horari de visita:
1/10 al 31/03
de dt. a ds.
de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h.
1/04 al 30/09
de dt. a ds.
de 10 a 20 h.
Tot l’any
dg. de 10 a 20h.
(partir de les 15 h
entrada gratuïta).
Dl. tancat.

C/ Paradís, 10
08002 Barcelona
Tel.: 93 256 21 00
Horari de visita:
1/10 al 31/03
de dt. a ds.
de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h.
1/04 al 30/09
de dt. a ds.
de 10 a 20 h.
Tot l’any
dg. de 10 a 20h.
(partir de les 15 h
entrada gratuïta).
Dl. tancat.

Via Sepulcral
Romana
Plaça Vila
de Madrid
Pl. Vila de Madrid
08002 Barcelona
Tel.: 93 256 21 00
Inauguració:
tardor 2009.
Santa Caterina
Espai Arqueològic
Pl. Joan Capri
(Mercat de Santa
Caterina)
08003 Barcelona
Horari de visita:
dl., dt., dc. i ds.
de 8.30 a 14 h.
Dj. i dv. de 8.30
a 20 h.

El Call
Centre
d’Interpretació
Placeta Manuel
Ribé, s/n
08002 Barcelona
Tel.: 93 256 21 00
Horari de visita:
dc., dj. i dv.
de 10 a 14 h.
Ds. d’11 a 18 h.
Dg. i festius
d’11 a 15 h.
Dt. per a grups
amb reserva.

Aquest Programa d’Activitats rep la col·laboració de:

EL MUHBA COMPTA AMB EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU

Monestir
de Pedralbes
Conjunt
Monumental
Baixada del
Monestir, 9
08034 Barcelona
Tel.: 93 256 34 34
Horari de visita:
1/10 al 31/03
de dt. a ds.
de 10 a 14 h.
1/04 al 30/09
de dt. a ds.
de 10 a 17 h.
Tot l’any
dg. de 10 a 20 h
(a partir de les
15 h entrada
gratuïta).
Dl. tancat.

Casa Verdaguer
Vil·la Joana,
Collserola

Park Güell
Centre
d'Interpretació

Ctra. Església, 104
Vil·la Joana,
Vallvidrera
08017 Barcelona
Tel.: 93 204 78 05
Horari de visita:
ds., dg. i festius
de 10 a 14h.
De dt. a dv.,
per a grups amb
reserva prèvia.
Dl. tancat.
Agost tancat.

Pavelló de
Consergeria,
Park Güell
C/ d’Olot, s/n
08024 Barcelona
Tel.: 93 285 68 99
Tancat per obres
durant tot el 2009.
Refugi 307
Poblesec
Nou de la Rambla,
169
08004 Barcelona
Horari de visita:
ds. i dg. d’ 11 a 14 h.
De dt. a dv.,
per a grups amb
reserva prèvia.

