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Visites comentades  
13/12/2015 i 24/1/2016

Paisatges urbans emergents:  
el patrimoni fabril  
19/11/2015. Vegeu: Centre de Recerca i Debat

El carrer de Pere IV. Espina dorsal del 
Poblenou industrial
A càrrec de Lluís Sales. 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, 
sorprèn encara per la densitat de patrimoni 
industrial. Diumenge 24/1/2016

Del Poblenou al Besòs. La transformació 
de Barcelona (1968-2004)
Itinerari que mostra la relació entre el patrimoni 
econòmic, social i cultural en la metamorfosi 
del front marítim. El carrer de Llull serà l’eix 
vetebrador del recorregut. Diumenge 31/1/2016

Barcelona en Diagonal. Tram llevant
Una mirada transversal sobre la ciutat. Un 
itinerari singular que ressegueix la trajectòria 
de la Barcelona contemporània, des del final 
del segle xix i fins a l’actualitat, a partir dels 
elements que configuren aquesta avinguda tan 
emblemàtica. Diumenge 18/10/2016

La metròpoli industrial  

MUHBA Oliva Artés 

Interrogar Barcelona.  
De la industrialització al segle xxi
Aquesta exposició està organitzada temàticament 
al voltant de dotze qüestions (industrialització, 
immigració, treball, metròpoli, infraestructura, 
metabolisme, societat, governança, capitalitat, 
imatge, reconversió i innovació), i explica la 
història de la ciutat des del segle xviii fins a 
l’actualitat. La mostra culmina amb un gran 
audiovisual en dues pantalles, Barcelona, la 
formació d’una capital, que situa la metròpoli 
contemporània dins dels dos mil anys d’història 
de la ciutat. 

Interrogar l’eix de Pere IV
Una exposició dedicada a aquesta important 
via, amb tot un seguit de materials excepcionals 
per a l’estudi i la reflexió sobre l’eix de Pere IV. 
La mostra inclou una gran maqueta, un vídeo 
que traça amb imatges el segle xx viscut des 
d’aquest carrer emblemàtic, una altra creació 
audiovisual amb els treballs de quatre fotògrafs 
i algunes fotografies històriques. Alhora, des 
del punt de vista artístic, l’espai inclou l’obra 
Trinxeres maoistes del Poblenou, de Joan Maria 
Soler.



La Barcelona deportada
75 anys de l’alliberament dels camps nazis

This is Barcelona 
Benvinguts a Barcelona

Montserrat Roig va ser pionera en l’estudi de 
la deportació republicana i al seu llibre Els 
deportats catalans als camps nazis informava 
que la ciutat de Barcelona havia estat –entre 
totes les de l’Estat– la que havia aportat el major 
nombre de víctimes, per sobre de les sis-centes. 
Els nous treballs efectuats amb el suport de 
l’Amical de Mauthausen dupliquen la xifra de 
deportats que tenien a Barcelona el lloc de les 
seves vides i esperances. Molts van perdre la 
vida als camps. Entre els supervivents no són 
pocs els qui van tenir un paper en l’organització 
a Barcelona de la resistència antifranquista. 

La videoinstal·lació mostra, així, el paper de la 
ciutat en el mapa convuls de l’Europa de mitjan 
segle xx.
Capella de Santa Àgata, videoinstal·lació 
11/12/2015-31/1/2016 

Seminari La Barcelona deportada

10/12/2015, de 17 a 20 h, 6 € (reduïda 3€) 
20 h inauguració de la videoinstal·lació

Començar a conèixer la ciutat on s’ha arribat 
ajuda a fer-la pròpia i a situar-se.  
A partir del mes de desembre el MUHBA posa 
a disposició dels refugiats i de les institucions 
d’acollida un programa en diferents idiomes 
basat en experiències prèvies del museu des 
del 2009 i l’exposició «Barcelona connectada, 
ciutadans transnacionals». 



Capital del segle xx 

La Barcelona del nou-cents: Adolf Mas El Park Güell, Gràcia i Barcelona

La videoinstal·lació mostra una selecció de 
fotografies conservades a l’Arxiu Mas, que 
pertany avui a l’Institut Amatller d’Art Hispànic. 
Han estat escollides d’entre milers d’imatges del 
període 1900-1917 i permeten fer un recorregut 
per la vida a la ciutat posant especial èmfasi 
en el seu procés de transformació, l’activitat al 
carrer i els esdeveniments socials i culturals. Tria 
d’imatges de Blanca Giribet.
Fins al 29/11/2015. Entrada gratuïta

Barcelona 1900, el punt de vista  
del fotògraf Adolf Mas
Conferència a càrrec de Blanca Giribet i Núria 
Peiris. 5/10/2015

Barcelona 1902. Urbanitzar la Muntanya 
Pelada
Itinerari al voltant del Park Güell en què s’explica 
el procés de construcció i formalització del parc. 
11/10/2015, 8/11/2015

El Park Güell i Barcelona
Visita a la Casa del Guarda i itinerari que descriu 
el procés de construcció i formalització del Park 
Güell i la seva relació amb la ciutat de Barcelona. 
1/11/2015, 3/1/2016

Gràcia 1900. L’aparador burgès  
d’un barri obrer 
L’itinerari s’inicia al barri de la Salut, un 
indret d’esbarjo per a les classes treballadores 
i també un dels territors 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 de 
segle, i on trobem traces dels conflictes i les 
contradiccions característics de la construcció 
d’una metròpoli moderna. 15/11/2015, 
17/1/2016

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. 6/12/2015 

Dimecres del Park Güell
Vegeu: Centre de Recerca i Debat



Diàlegs d’història urbana  
i patrimoni
127. Barcelona 1900, el punt de vista del fotògraf 
Adolf Mas a càrrec de Blanca Giribet i Núria 
Peiris. 5/10/2015
128. Els museus anatòmics de Barcelona, 1849-
1938 a càrrec de Enric H. March. 19/10/2015
129. El paisatge sonor a la Barcelona del segle 
xvi: el monestir de Sant Pere de les Puel·les a 
càrrec d’Ascensión Mazuela-Anguita. 2/11/2015
130. La tuberculosi a l’espai social barceloní, 
1929-1936 a càrrec de Celia Miralles Buil. 
16/11/2015
131. La construcció naval a Barcelona, segles 
xiv i xv a càrrec de Marcel Pujol Hamelink. 
30/11/2015
132. El ferrocarril com a element estructurador 
de la morfologia urbana de Barcelona, 1848-1900 
a càrrec de Rafael Alcaide González. 14/12/2015
133. El modernisme perdut a la Barcelona antiga 
a càrrec de Raquel Lacuesta Contreras i Xavier 
González Toran. 11/01/2016
134. Les llengües de la negociació al segle xv. 
L’exemple barceloní a càrrec de Stéphane 
Péquignot. 25/01/2016
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà, 
19 h, gratuït, es recomana reserva prèvia

Jornades i seminaris

La gestió dels arxius 
arqueològics
L’Arxiu Arqueològic del 
MUHBA obre un debat 
sobre la renovació dels 
protocols amb vista 
a millorar l’eficiència 
i l’eficàcia dels 
processos de neteja, 
inventari, classificació 
i emmagatzematge, 
convidant centres 
similars d’altres ciutats 
d’Europa.

Hi intervindran: Francis Grew, Rolande 
Simon-Millot, Iñaki García Camino, Ana 
Loriente Pérez i Emili Revilla.  
29-30/10/2015. 20 € (reduïda 10 €)

Europa i Amèrica, Barcelona i l’Havana, 1765-
1929
El cicle aborda la història compartida entre 
Barcelona i l’Havana posant èmfasi en les xarxes 
comercials i els fluxos migratoris entre ambdues 
ciutats, sense oblidar el marc polític d’aquest 
contacte intens, tant abans de la independència 
de Cuba el 1898 com en les dècades posteriors.
Hi intervindran: J. M. Fradera, M. Rodrigo 
Alharilla, A. García Balañà i J. Moisand.
Gener de 2016, consulteu el web

La Barcelona deportada
Seminari. 10/12/2015. Vegeu el destacat

Centre de Recerca i Debat  
DIÀLEGS, JORNADES I PRESENTACIONS

Paisatges urbans emergents: el patrimoni fabril. 
4t taller sobre representació de la ciutat
Les antigues fàbriques i el seu entorn tècnic i 
social constitueixen elements valuosos en la 
configuració del paisatge dels antics barris 
industrials i obrers. En aquest seminari-taller es 
presentaran estudis relacionats amb les propostes 
de tractament del paisatge fabril, tant des de 
la perspectiva teòrica com de la seva aplicació 
pràctica. 19/11/2015. 6 € (reduïda 3 €)

Dimecres  
del Park Güell
Balconada/BCN.  
Guia d’Història Urbana
A càrrec de Jordi Ramos i  
Joan Roca. 4/11/2015

Cultura i lleure  
al Park Güell
A càrrec de Mireia 
Freixa i Mar Leniz. 
2/12/2015
Lloc: MUHBA Casa del 
Guarda / Park Güell, 18.30 h. Gratuït

Presentacions
L’Església a Catalunya durant la guerra de 
Successió a càrrec de J. Massot, C. Boada,  
I. Brugués i I. Fernàndez Terricabras. 28/10/2015

Memoriabcn.cat 
Presentació de deu rutes virtuals per espais 
d’història i de memòria de la Barcelona del segle 
xx. Projecte de l’Associació Conèixer Història. 
A càrrec de Jordi Guixé i Oriol López-Badell. 
3/12/2015.

Gobernadores. Barcelona en la España fran-
quista (1939-1977) A càrrec de P. Casanellas, M. 
Marín, M. Risques i J. Tébar. 14/1/2016
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà

Publicacions
El món dels oients: música y cultura a la 
Barcelona dels segles xvi i xvii
A càrrec de Tess Knighton. 17/12/ 2015

Proveir Barcelona: el municipi i l’alimentació de 
la ciutat (1329-1930)
A càrrec de Mercè Renom. 28/1/ 2016
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l’Humà

Formació
Intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni
Postgrau organitzat per la UAB i el MUHBA. 
Formació d’experts en projectes d’intervenció i 
gestió centrats en el camp del patrimoni històric i 
el paisatge urbà.

Relats urbans: teoria i pràctica de l’itinerari 
històric
Postgrau organitzat pel MUHBA i l’Institut del 
Teatre que aglutina continguts relacionats amb la 
història urbana, el patrimoni, el turisme cultural i 
l’art dramàtic.

Barcelona-Europa. Literatura i història 
comparada dels intel·lectuals
Màster organitzat per la UB en col·laboració amb 
el MUHBA.
Està format per dos postgraus sobre la figura de 
l’intelectual la seva definició en la història literària 
i política, i la seva importància en la constitució de 
l’espai públic.
Presentació del màster: 22/10/2015



Sons del  
Renaixement

Barcelona  
& literatura

Barcelona. La transformació de la ciutat al llarg del 
temps. Itinerari en vers
A càrrec de Joanna Bielak, que condueix el recorregut i fa una lectura 
dels seus poemes amb el patrimoni de la ciutat com a protagonista. 
La ruta transcorre per la plaça del Rei, el Saló del Tinell, la plaça de 
Sant Jaume. les Rambles, la plaça Nova, la Via Laietana i el carrer de 
Montcada. Dissabte 31/10/2015

«Siats de natura d’anguila», Bernat Metge i Barcelona 
Política i literatura a la Barcelona del segle xiv. Viure i escriure en 
temps convulsos. Un itinerari fruit de l’assignatura «Bernat Metge i 
la literatura del segle xiv», de la Universitat de Barcelona. Dissabte 
14/11/2015

Altures i senderes. Verdaguer i Magarall diuen Barcelona 
Itinerari literari pels cims i les valls biogràfics i simbòlics d’aquests 
dos poetes passant per dreceres que situen l’esplendor burgesa de 
la ciutat confrontada amb la puixança dels moviments llibertaris 
barcelonis. Dissabte 5/12/2015

Canzoniere a càrrec del conjunt Fortuna  
d’un Gran Tempo 
Al llarg dels segles xv i xvi van coexistir diferents tradicions 
musicals en el si de les refinades corts italianes. D’una banda hi 
havia l’estil dels autors originaris de França i els Països Baixos. 
De l’altra, el cant líric en llengua italiana d’inspiració humanista. 
Finalment, la gran presència de catalans i valencians va omplir els 
cercles renaixentistes de músics, poetes i instruments vinguts de 
casa nostra.
S’hi interpretaran obres de G. Dufay, J. Cornago, J. Desprez i B. 
Tomboncino sobre poemes de F. Petrarca, B. Garret, P. Torroella i 
S. Aquilano.
MUHBA Capella de Santa Àgata  
3/10/2015 a les 7 del vespre. Gratuït, amb reserva prèvia.

Tallers de Nadal

Ingènium a Barcino
Un taller infantil per conèixer els diferents 
centres del MUHBA que conserven restes 
romanes de la ciutat a través de jocs 
matemàtics.

MUHBA Plaça del Rei. Dimarts 29 de desembre, 
de 10.30 a 13.30 h. 6,75 €

La fundació d’una ciutat romana
Com era una ciutat romana? Com actuaven 
els romans cada vegada que fundaven una 
colònia? Durant l’activitat es construeix una 
restitució hipotètica de la ciutat romana i se 
situen els espais i edificis més significatius. 

MUHBA Plaça del Rei. Dijous 31 de desembre, 
de 10.30 a 13.30 h. 6,75 €



Torre de les Aigües 
del Besòs 
Pl. Ramon Calsina 
21/11/2015, 17/1/2016

MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
(Horta-Guinardó) C. Marià Labèrnia, 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.

LA CASA DE L’AIGUA • Un centre del MUHBA des del qual s’explica la història del 
subministrament de l’aigua a Barcelona. La visita permet accedir al primer elevador 
d’aigües, construït per Pere Falqués entre 1915 i 1917 per iniciativa municipal. 
6/12/2015, 10/1/2016

DE MONTCADA A BARCELONA. LA HISTòRIA DE L’AIGUA A LLEVANT DE LA 
CIUtAt • Visita a les instal·lacions d’abastiment d’aigua de Barcelona des de l’època 
romana fins a l’actualitat. 8/11/2015

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. 18/10/2015, 15/11/2015

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 defensa de Barcelona durant la 
Guerra Civil. 31/1/2016

LA DEfEnSA DE LA CIUtAt moDERnA • Un mirador natural avançat de Collserola que va ser triat com 
a emplaçament a mitjan 1937 per projectar una de les defenses antiaèries més importants de la ciutat. 
29/11/2015

BARCELONA. ART EN TEMPS DE GUERRA • Visita comentada a la col·lecció de la Guerra Civil del MNAC i 
a la bateria del turó de la Rovira. 8/11/2015

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

L’abastament d’aigua a la ciutat. Estació de bombatge  
del sistema hidràulic de Montcada construïda els anys  
1915-1917 per l’Ajuntament de Barcelona.

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

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

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 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 de segle, i on trobem 
traces dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna.15/11/2015, 17/1/2016

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. 1/11/2015, 
3/1/2016

GÜELL, GAUDÍ I bARCELonA • Visita comentada a l’exposició de la Casa del Guarda del Park Güell, un 
dels pocs exemples d’habitatge modest construïts per Antoni Gaudí. La visita al centre del MUHBA fa èmfasi 
en la relació entre Gaudí i Güell, entre el parc i la ciutat de Barcelona. 4/10/2015, 6/12,2015 

bARCELonA 1902: URbAnItZAR LA mUntAnYA pELADA • Itinerari pel Park Güell on s’explica el procés 
de construcció i formalització del parc. 11/10/2015, 8/11/2015

EL MOTOR DE LA FÀBRICA. LA SALA DE CALDERES DE FABRA I COATS

Visita al sistema energètic del recinte fabril, inaugurat el 1903,  
que es va adaptar al llarg del temps a les diferents fonts d’energia:  
carbó, fuel i gas. 18/10/2015, 15/11/2015, 17/1/2016

MUHBA PLAÇA DEL REI
Pl. del Rei, s/n

La Barcelona antiga i medieval en el conjunt monumental definit al segle xx a la plaça 
del Rei. Recorregut de Barcino a Barcinona per 4.000 metres quadrats de subsòl 
arqueològic. Exposició de l’arrencada de la ciutat medieval. Visita al Palau Reial Major.

DE LA CIUTAT ROMANA AL PALAU REIAL MAJOR 
mEDIEvAL • 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. 18/11/2015

INGENIUM A bARCIno • Un taller familiar per 
conèixer la Barcelona romana a través de jocs 
matemàtics. 22/11/2015

INGENIUM A bARCIno • Un taller per conèixer 
la Barcelona romana a través de jocs matemàtics. 
29/12/2015

LA fUnDACIÓ D’UnA CIUtAt RomAnA • Com era 
una ciutat romana? Com actuaven els romans cada 
vegada que fundaven una colònia? Durant l’activitat es 
construeix una restitució hipotètica de la ciutat romana 
situant els espais i edificis més significatius. La visita-
taller inclou un recorregut pel subsòl arqueològic de la 
plaça del Rei. 31/12/2015

LES MURALLES ROMANES. HISTòRIA I 
RECUpERACIÓ monUmEntAL • Lectura arqueològica 
i arquitectònica d’un tram de la muralla romana que 
desxifra la complexitat d’aquest element patrimonial, 
fruit de la superposició d’estructures d’èpoques diferents. 
7/11/2015

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, que és 
una icona de la ciutat i un equipament per al barri. 
29/11/201, 31/1/2016

LA SoLIDARItAt pER SobREvIURE • Visita comentada al Refugi 307  
Diumenges, visites comentades a les 10.30 (anglès), 11.30 (castellà) i 
12.30 h (català) 

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. Inclou una visita 
al Refugi 307. 3/10/2015, 28/11/2015, 12/12/2015

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. 18/10/2015, 8/11/2015

LA DEFENSA PASSIVA I ACTIVA 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 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. 11/10/2015, 
22/11/2015, 10/1/2016

MUHBA REFUGI 307
C. Nou de la Rambla, 175

La defensa ciutadana de Barcelona. 400 metres 
d’un dels refugis antiaeris construïts sota terra 
durant la Guerra Civil.

CAmInS I nECRÒpoLIS AL voLtAnt DE bARCIno • La visita a la Via Sepulcral 
Romana de la plaça de la Vila de Madrid permet descobrir com era la xarxa de camins 
que portaven a Barcino i quins eren els rituals del món funerari de l’època romana. 
14/11/2015

bARCIno/bCn • 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. 17/10/2015, 21/11/2015, 16/1/2016 L’HABITATGE A BARCINO. LES DOMUS ROMANES DELS CARRERS DE SANT HONORAT I 

AvInYÓ • Una visita conjunta a dues domus que van pertànyer a personatges importants de la 
Barcelona romana. La domus d’Avinyó, que data del segle I dC, destaca pel ric conjunt de pintures 
de sostre i paret recuperades. La domus de Sant Honorat, construïda al segle iv, conserva el jardí 
central i habitacions pavimentades amb mosaics policroms geomètrics. 3/10/2015, 29/11/2015, 
27/12/2015, 31/1/2016

MUHBA VIA SEPULCRAL ROMANA
Pl. Vila de Madrid

Barcino, l’urbs i el territori. Via secundària d’accés  
a la ciutat amb enterraments del segle i al iii.

BÈSTIES I PLANTES. LA NATURA EN LES PINTURES DE LA 
CAPELLA DE SAnt mIQUEL • Plantes i bèsties proliferen en 
aquestes pintures i tenen molt a veure amb les històries que s’hi 
expliquen. A través de l’observació d’elements quotidians de la vida dels 
infants s’entrarà en el món simbòlic de les pintures medievals. Taller 
familiar. 4/10/2015, 30/12/2015

MURALS SOTA LA LUPA. LES PINTURES DE LA CAPELLA DE 
SAnt mIQUEL • Visita comentada a l’exposició que mostra els 
resultats d’una recerca àmplia i rigorosa que ha posat sota la lupa cada 
centímetre d’aquesta obra mestra, i que és alhora una invitació a fruir 
de la pintura mitjançant un mosaic d’imatges que revelen els seus rics 
detalls. 11/10/2015, 10/1/2016

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i el MUHBA us 
ofereixen aquestes activitats en col·laboració:

DINS I FORA MURALLES: PODER, 
HIGIENE I COMERÇ A BARCINO
Itinerari que parteix del portal de mar 
de Barcino i recorre la muralla romana. 
21/11/2015, 16/1/2016

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. 10/12/2015, 12/12/2015

LA PORTA DE MAR DE BARCINO  
Regomir, 7-9

MUHBA EL CALL
Plta. Manuel Ribé, s/n

El call dels jueus dins la ciutat medieval  
i el seu llegat cultural.

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, en el qual destaquen Abraham bar Hiyya, Salomó ben Adret i Hasday 
Cresques, entre altres grans noms. 1/11/2015, 3/1/2016

QUAn EL CALL ERA EL CALL DELS JUEUS • Una aproximació històrica a 
les activitats 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 sitges medievals del carrer de la Fruita, al centre 
MUHBA El Call. 17/10/2015, 21/11/2015, 19/12/2015, 16/1/2016

DOMUS DEL CARRER D’AVINYÓ  
C. Avinyó, 15

La domus d’Avinyó, que data del segle I dC, destaca pel ric conjunt 
de pintures de sostre i paret recuperades.

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

Tancat per obres de remodelació

MUHBA DOMUS DE SANT HONORAT
C. Fruita, 2

Casa i locals comercials de la Barcino romana  
del segle iv i sitges medievals del Call.

MUHBA TEMPLE D’AUGUST
C. Paradís, 10

El temple de Barcino del segle i aC recuperat  
a l’inici del xx.

MUHBA A FABRA I COATS
C. Sant Adrià, 20

Ciutat i treball. La història de la ciutat 
a partir de la col·lecció i els arxius de 
la gran empresa Fabra i Coats.

EL BON PASTOR
Itinerari pel Bon Pastor a càrrec de Salvador 
Angosto o Josep Capsir, que explica la història 
del barri des dels seus orígens amb les cases 
barates, passant pels temps del pare Botella, 
fins a la trajectòria de les darreres dècades. 
17/10/2015 

EL pALAU REIAL mAJoR • 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 comtal en el Palau Reial Major de 
Barcelona. 28/11/2015, 23/1/2016 

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 medieval. 22/11/2015

LA RUPTURA DE 1714. DEL CONSELL DE CENT  
A L’AJUntAmEnt boRbÒnIC • Itinerari pels espais i 
edificis que posen en relleu les continuïtats i els canvis 
en la dinàmica urbana i el govern de la ciutat del segle 
xvii al xviii, situant l’impacte de la ruptura institucional 
després de 1714. 5/12/2015

ConCERt • Canzoniere a càrrec del conjunt 
Fortuna d’un Gran Tempo. Capella de Santa 
Àgata. 3/10/2015

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

Vestigis dels absis del convent de Santa Caterina i 
recorregut virtual per la seva història i pels espais gòtics  
i neogòtics de Ciutat Vella.

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 immobiliària, des 
del final del segle xix fins a mitjan segle xx a l’Eixample. 29/11/2015, 24/1/2016

Barcelona. la transformació de la ciutat al llarg del temps • Itinerari en vers 
a càrrec de Joanna Bielak, que condueix el recorregut i fa una lectura dels seus poemes, amb el 
patrimoni de la ciutat com a protagonista. 31/10/2015

«siats de natura d’anguila» Bernat metge i Barcelona • Política i literatura a 
la Barcelona del segle xiv. Viure i escriure en temps convulsos. Un itinerari fruit de l’assignatura 
«Bernat Metge i la literatura del segle xiv», de la UB. 14/11/2015

Altures i senderes. VerdAguer i MAgArAll diuen BArcelonA • Itinerari pels cims 
i les valls biogràfics i simbòlics d’aquests dos poetes passant per dreceres que situen l’esplendor 
burgesa de la ciutat confrontada amb la puixança dels moviments llibertaris barcelonins. 5/12/2015

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 de monumentalitzar el centre històric amb motiu 
de la seva obertura. 13/12/2015

BARCELONA I ELS INDIANOS. NEGOCIS D’ULTRAMAR  
I CANVI URBÀ,1835-1916 
Un itinerari que tracta sobre el 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.
17/10/2015, 21/11/2015, 23/1/2016

BAETULO/BARCINO
El Museu de Badalona i el MUHBA 
ofereixen una visita conjunta per 
mostrar les similituds i diferències 
d’aquests antics assentaments i la 
seva evolució fins als segles v i vi dC. 
14/11/2015 

BARCELONA EN DIAGONAL 
Una mirada transversal sobre la ciutat. Un itinerari singular que 
ressegueix la trajectòria de la Barcelona contemporània, des del 
final del segle xix i fins a l’actualitat, a partir dels elements que 
configuren aquesta avinguda tan emblemàtica. 

Tram central: 4/10/2015. Tram de llevant: 18/10/2015. 

MUHBA OLIVA ARTÉS
C. Espronceda, 142-146

És l’espai-taller del MUHBA, en el qual la història de la ciutat 
entra en diàleg amb propostes i reflexions sobre l’hàbitat urbà i la 
Barcelona del segle xxi.

IntERRoGAR bARCELonA • 13/12/2015, 24/1/2016

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, que sorprèn 
encara per la densitat de patrimoni industrial. 24/1/2016

DEL POBLENOU AL BESòS. LA TRANSFORMACIó DE BARCELONA (1968-2004) 
Itinerari que mostra la relació entre els patrimonis econòmic, social i cultural en la 
metamorfosi del front marítim. El carrer de Llull serà l’eix vetebrador del recorregut. 
31/1/2016

ESPAIS I RELATS
OCTUBRE 2015 - GENER 2016
www.bcn.cat/museuhistoria

   ESPAIS PATRIMONIALS

  EXPOSICIONS

   VISITES

   ITINERARIS

   ACTIVITATS FAMILIARS

   CONCERTS

   ACTIVITATS INFANTILS

  NOVES PROPOSTES

L’ABASTAMENT I LA DISTRIBUCIó DE 
L’AIGUA A LA bARCIno RomAnA • Barcino 
va estar ben abastida d’aigua corrent des de la 
seva fundació l’any 10 a C. Un aqüeducte menava 
l’aigua des de Montcada fins a la ciutat ubicada al 
Mons Taber. L’aigua de l’aqüeducte donava servei 
a les termes, a les fonts públiques, a artesans i 
manufacturers, a diversos serveis i a algunes cases 
que disposaven d’aigua corrent. 23/1/2016

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. 
31/10/2015, 19/12/2015

LA BARCELONA GòTICA, UNA CIUTAT EN 
tRAnSfoRmACIÓ • Itinerari que explica la febre 
constructiva que transformà la ciutat entre 1291 i 
1348. 31/10/2015

MONESTIR DE PEDRALBES
Bda. Monestir, 9

Gran conjunt gòtic del segle xiv amb les 
pintures de la capella de Sant Miquel i el 
fons d’art de la comunitat monàstica.



MUHBA CALENDARI 2015 OCTUBRE

Imprescindible reserva prèvia. El MUHBA es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de participants.
Si no s’especifica altrament, les visites i els itineraris es fan en català. Per a grups, el MUHBA ofereix les visites i els itineraris en altres llengües, així com la interpretació en el llenguatge de signes.

13.30 h. 8,45 (Amics 6,33 €)

19 DILLUNS
DIÀLEG 128 Els museus 
anatòmics de Barcelona, 
1849-1938 a càrrec d’Enric 
H. March Centre de Recerca i 
Debat 19 h. Gratuït

22 DIJOUS
CONFERÈNCIA Barcelona, una 
ciutat per a pensar Europa 
a càrrec d’Enric Bou MUHBA 
Plaça del Rei, 19 h. Gratuït. 
Dins la presentació del màster 
Barcelona-Europa. Literatura 
i història comparada dels 
intel·lectuals

28 DIMECRES
PRESENTACIó L’Església a 
Catalunya durant la guerra de 
Successió MUHBA Plaça del 
Rei, 19 h. Gratuït

29 DIJOUS
SEMINARI La gestió dels 
arxius arqueològics MUHBA 
Plaça del Rei, de 9 a 19.30 h

31 DISSABTE
VISITA COMENTADA Cristianis-
me, visigots i poder a Barce-
lona, segles iv al vii MUHBA 
Plaça del Rei, de 10.30 a 12 h. 
7,35 € (Amics 5,51 €)

ITINERARI La Barcelona gòti-
ca. Una ciutat en transforma-
ció MUHBA Plaça del Rei, d’11 
a 13 h. 7,35 € (Amics 5,51 €)

ITINERARI D’AUTOR Barcelona. 
La transformació de la ciutat 
al llarg del temps a càrrec de 
Joana Bielak MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.30 a 13.30 h. Gratuït

17 DISSABTE
ITINERARI El barri del Bon 
Pastor a càrrec de Salvador 
Angosto / Josep Capsir. 
Església del Bon Pastor, 
de 10 a 13 h. Gratuït. Amb 
la col·laboració del Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias

ITINERARI Quan el Call era el 
call dels jueus MUHBA El Call, 
d’11.15 a 14 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €). Inclou la visita al 
MUHBA El Call

ITINERARI Barcino/Bcn  
MUHBA Via Sepulcral Romana, 
de 10.30 a 13.30 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €)

ITINERARI Barcelona i els 
indianos. Negocis d’ultramar 
i canvi urbà, 1835-1916 a 
càrrec d’Aymara Arreaza i 
Lorena Bou Pla de Palau, de 
10.30 a 13.30 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €). En castellà

18 DIUMENGE
ITINERARI Vedettes i milicians. 
El Paral·lel i el barri del Poble-
sec durant la Guerra Civil  
Av. Paral·lel, 60, davant del 
teatre Arnau, d’11 a 13.30 h. 
8,45 € (Amics 6,33 €). Inclou la 
visita al Refugi 307

03 DISSABTE
CONCERT Canzoniere a càrrec 
del conjunt Fortuna d’un Gran 
Tempo Capella de Santa Àgata, 
19 h. Gratuït

ITINERARI La Guerra Civil a 
Barcelona. Revolució i bom-
bardeigs MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.15 a 13.15 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €)

VISITA COMENTADA L’habitatge 
a Barcino MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.45 a 13 h. 7,35 €

04 DIUMENGE
VISITA COMENTADA Güell, Gaudí 
i Barcelona. L’expressió d’un 
ideal urbà MUHBA Park Güell, de 
9 a 10 h. 5,10 € (Amics 3,82 €)

ITINERARI Barcelona en 
Diagonal. Tram central Plaça 
Francesc Macià, 10 (davant 
edifici Winterthur), de 10 a 14 h. 
8,45 € (Amics 6,33 €)

VISITA FAMILIAR Bèsties i plan-
tes. La natura en les pintures 
de la capella de Sant Miquel 
Monestir de Pedralbes, d’11.30 
a 13 h. 5 € 

05 DILLUNS
DIÀLEG 127 Barcelona 1900, 
el punt de vista del fotògraf 
Adolf Mas a càrrec de Blanca 
Giribet i Núria Peiris Centre de 
Recerca i Debat, 19 h. Gratuït

10 DISSABTE
VISITA COMENTADA La porta 
de mar i les termes portuàries 
de Barcino MUHBA Plaça del 
Rei, d’11.15 a 12.30 h. 5,10 € 
(Amics 3,82 €)

11 DIUMENGE
ITINERARI La defensa passiva 
i activa de la ciutat. El Refugi 
307 i les bateries del turó de 
la Rovira Inici: MUHBA Refugi 
307. De 10 a 13.30 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €). El trasllat es 
farà en autocar

ITINERARI Barcelona 1902: 
urbanitzar la Muntanya Pelada 
MUHBA Park Güell, de 12 a 
13.30 h. 7,35 € (Amics 5,51 €). 
Inici: porta del carrer d’Olot

VISITA COMENTADA Murals 
sota la lupa. Les pintures de 
la capella de Sant Miquel Mo-
nestir de Pedralbes, de 12.30 a 
13.30 h. 5 €

VISITA COMENTADA El motor 
de la fàbrica. La sala de 
calderes de Fabra i Coats i 
Sant Andreu MUHBA a Fabra 
i Coats, d’11 a 13 h. 7,35 € 
(Amics 5,51 €)

VISITA COMENTADA De la 
ciutat romana al Palau Reial 
Major medieval MUHBA Plaça 
del Rei, d’11 a 13 h. 7,35 € 
(Amics 5,51 €)

ITINERARI Barcelona en Dia-
gonal. Tram llevant Diagonal 
269-275, davant l’Escola 
Ramon Llull, de 10 a 14 h. 
8,45 € (Amics 6,33 €)

ITINERARI La primera 
balconada de Barcelona. El 
creixement de la ciutat vist 
des del Tres Turons MUHBA 
Turó de la Rovira, de 10.30 a 

Foto: Adolf Mas (1916)  
© 2014. Institut Amatller d’Art Hispànic



Imprescindible reserva prèvia. El MUHBA es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de participants.
Si no s’especifica altrament, les visites i els itineraris es fan en català. Per a grups, el MUHBA ofereix les visites i els itineraris en altres llengües, així com la interpretació en el llenguatge de signes.

MUHBA CALENDARI 2015 NOVEMBRE
01 DIUMENGE

VISITA COMENTADA El Call, la 
Barcelona jueva medieval MU-
HBA El Call, d’11.30 a 12.30 h. 
5,10 € (Amics 3,82 €)

ITINERARI El Park Güell i Bar-
celona MUHBA Park Güell, de 9 
a 11 h. 7,35 € (Amics 5,51 €)

02 DILLUNS
DIÀLEG 129 El paisatge sonor 
a la Barcelona del segle xvi: el 
monestir de Sant Pere de les 
Puel·les a càrrec d’Ascensión 
Mazuela-Anguita Centre de 
Recerca i Debat, 19 h. Gratuït

04 DIMECRES
PRESENTACIó Balconada/BCN. 
Guia d’Història Urbana núm. 18 
a càrrec de Jordi Ramos i Joan 
Roca. MUHBA Casa del Guarda 
del Park Güell, 18.30 h. Gratuïta 

07 DISSABTE
ITINERARI Les muralles roma-
nes, història i recuperació 
monumental MUHBA Plaça del 
Rei, d’11 a 13 h. 7,35 € (Amics 
5,51 €)

08 DIUMENGE
ITINERARI Vedettes i milicians. 
El Paral·lel i el barri del Poble-
sec durant la Guerra Civil  
Av. del Paral·lel, 60, davant del 
teatre Arnau, d’11 a 13.30 h. 
8,45 € (Amics 6,33 €). Inclou la 
visita al Refugi 307

VISITA-ITINERARI Barcelona. 
Art en temps de guerra MUHBA 
Turó de la Rovira i MNAC, de 
10.30 a 13.30 h. 10 € (Amics 
8 €). Inici al MUHBA Turó de la 
Rovira. El trasllat es farà en 
autocar

ITINERARI Barcelona 1902: 
urbanitzar la Muntanya Pelada 
MUHBA Park Güell, de 12 a 
13.30 h. 7,35 € (Amics 5,51 €) 
Inici: porta del carrer d’Olot

VISITA D’AUTOR De Montcada 
a Barcelona. L’aigua a llevant 
de la ciutat a càrrec de Manel 
Martín Pascual. Trasllat en 
autocar. Punt de trobada: rda. 
Universitat, 11. De 10 a 14.30 h. 
8,45 € (Amics 6,33 €)

14 DISSABTE
ITINERARI Baetulo/Barcino 
Lloc de trobada: Museu de 
Badalona, pl. Assemblea de 
Catalunya, 1. De 10 a 14 h. 8 €

ITINERARI Camins i necròpolis 
al voltant de Barcino MUHBA 
Via Sepulcral Romana, de 12 
a 13 h. Gratuït, amb reserva 
prèvia

ITINERARI «Siats de natura 
d’anguila» Bernat Metge i Bar-
celona MUHBA Plaça del Rei, 
d’11 a 13.30 h. 7,35 € (Amics 
5,51 €)

15 DIUMENGE
VISITA COMENTADA El motor de 
la fàbrica. La sala de calderes 
de Fabra i Coats i Sant Andreu 
MUHBA a Fabra i Coats, d’11 
a 13 h. Gratuït, amb reserva 
prèvia

ITINERARI La primera balcona-
da de Barcelona. El creixe-
ment de la ciutat vist des dels 
Tres Turons MUHBA Turó de 
la Rovira, de 10.30 a 13.30 h. 
8,45 (Amics 6,33 €)

ITINERARI Gràcia 1900. 
L’aparador burgès d’un barri 
obrer MUHBA Park Güell, de 
10.30 a 13.30 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €)

16 DILLUNS
DIÀLEG 130 La tuberculosi a 
l’espai social barceloní, 1929-
1936 a càrrec de Celia Miralles 
Buil Centre de Recerca i debat, 
19 h. Gratuït

19 DIJOUS
VISITA D’AUTOR Paisatges ur-
bans emergents: el patrimoni 
fabril MUHBA Oliva Artés, de 17 
a 21 h. 6 € (3 € reduïda)

21 DISSABTE
ITINERARI Quan el Call era el 
call dels jueus MUHBA El Call, 
d’11.15 a 14 h. Gratuït, amb 
reserva prèvia. Inclou la visita 
al MUHBA El Call

ITINERARI Barcino/Bcn MUHBA 
Via Sepulcral Romana, de 
10.30 a 13.30 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €)

ITINERARI Barcelona i els 
indianos. Negocis d’ultramar i 
canvi urbà, 1835-1916 a càrrec 
d’Aymara Arreaza i Lorena 
Bou Pla de Palau, de 10.30 a 
13.30 h. 8,45 € (Amics 6,33 €). 
En castellà

ITINERARI Dins i fora muralles: 
poder, higiene i comerç a Bar-
cino MUHBA Plaça del Rei, d’11 
a 13 h. 7,35 € (Amics 5,51 €)

22 DIUMENGE
ITINERARI La defensa passiva 
i activa de la ciutat. El Refugi 
307 i les bateries del turó de 
la Rovira Inici: MUHBA Refugi 
307. De 10 a 13.30 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €) El trasllat es 
farà en autocar. 

ACTIVITAT FAMILIAR Ingenium 
a Barcino de 8 a12 anys 
MUHBA Plaça del Rei, d’11.30 
a 13.30 h. Gratuït, amb reserva 
prèvia

ITINERARI La formació d’una 
capital. La ciutat medieval 
MUHBA Plaça del Rei, de 
10.30 a 13.30 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €)

28 DISSABTE
VISITA COMENTADA El Palau 
Reial Major MUHBA Plaça del 
Rei, d’11.30 a 13 h. 7,35 € 
(Amics 5,51 €)

ITINERARI La Guerra Civil 
a Barcelona. Revolució i 
bombardeigs MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.15 a 13.15 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €). Inclou la visita 
al Refugi 307

29 DIUMENGE
VISITA COMENTADA L’habitatge 
a Barcino MUHBA Plaça del 
Rei, d’11 a 13 h. 7,35 €

ITINERARI Raó, passió i 
negoci en la construcció de 
l’Eixample Torre de les Aigües, 
Roger de Llúria, 56, de 10.30 a 
13.30 h. 8,45 € (Amics 6,33 €)

VISITA COMENTADA El castell 
de Torre Baró, Nou Barris i 
Barcelona de 10.45 a 11.45 h. 
5,10 € (Amics 3,82 €). Punt 
d’inici: parada 3110 del bus 
82 de la carretera Alta de les 
Roquetes

ITINERARI La defensa de la 
ciutat moderna MUHBA Turó de 
la Rovira, d’11 a 13 h. 7,35 € 
(Amics 5,51 €)

30 DILLUNS
DIÀLEG 131 La construcció 
naval a Barcelona, segles xiv 
i xv a càrrec de Marcel Pujol 
Hamelink Centre de Recerca i 
Debat, 19 h. Gratuït

Pòrtic de la necròpolis de l’església de la plaça del Rei 
Foto: © MUHBA Lluís Casals



Imprescindible reserva prèvia. El MUHBA es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de participants.
Si no s’especifica altrament, les visites i els itineraris es fan en català. Per a grups, el MUHBA ofereix les visites i els itineraris en altres llengües, així com la interpretació en el llenguatge de signes.
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Detall de la Taula de santa Àgata, atribuïda al Mestre d’Osma. Cap a l’any 1500.  
(MHCB 8960). Foto: Jordi Puig. MUHBA 

02 DIMECRES
CONFERÈNCIA Cultura i 
lleure al Park Güell a càrrec 
de Mireia Freixa i Mar Léniz 
MUHBA Casa del Guarda del 
Park Güell, 18.30 h. Gratuïta

03 DIJOUS
PRESENTACIó Memoriabcn.cat. 
Deu rutes virtuals per desco-
brir la Barcelona del segle xx 
MUHBA Plaça del Rei, 19 h. 
Gratuït

05 DISSABTE
ITINERARI Altures i senderes: 
Verdaguer i Maragall diuen 
Barcelona MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.30 a 13.30 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €)

ITINERARI La ruptura de 
1714. Del Consell de Cent a 
l’ajuntament borbònic MUHBA 
Plaça del Rei, d’11.30 a 14 h. 
7,35 € (Amics: 5,51€) 

06 DIUMENGE
VISITA COMENTADA La Casa 
de l’Aigua MUHBA Casa de 
l’Aigua, 12 i 13 h. 5,10 € 
(Amics 3,60 €)

VISITA COMENTADA Güell, 
Gaudí i Barcelona. L’expressió 
d’un ideal urbà MUHBA Park 
Güell, de 9 a 10 h. 5,10 € 
(Amics 3,82 )

10 DIJOUS
SEMINARI La Barcelona depor-
tada MUHBA Plaça del Rei, de 
17 a 20 h. 6 € (Amics 3 €)

12 DISSABTE
ITINERARI La Guerra Civil 
a Barcelona. Revolució i 
bombardeigs MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.15 a 13.15 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €). Inclou la visita 
al Refugi 307

VISITA COMENTADA La porta 
de mar i les termes portuàries 
de Barcino MUHBA Plaça del 
Rei, d’11.15 a 12.30 h. 5,10 € 
(Amics 3,82 €)

13 DIUMENGE
ITINERARI L’obertura de la Via 
Laietana i la creació del barri 
Gòtic MUHBA Plaça del Rei, 
d’11.30 a 14 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €)

17 DIJOUS
PRESENTACIó El món dels 
oients: música i cultura a la 
Barcelona del segle xvi-xvii 
MUHBA Plaça del Rei, 19 h. 
Gratuït

VISITA COMENTADA Cristia-
nisme, visigots i poder a 
Barcelona, segles iv al vii 
MUHBA Plaça del Rei, de 10.30 
a 12 h. 7,35 €

27 DIUMENGE
VISITA COMENTADA L’habitatge 
a Barcino MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.45 a 13 h. 7,35 €

29 DIMARTS
TALLER INFANTIL Ingenium a 
Barcino de 8 a 12 anys. MUHBA 
Plaça del Rei, de 10.30 a 
13.30 h. 6,75 €

30 DIMECRES
TALLER INFANTIL Bèsties i 
plantes. La natura en les 
pintures de la capella de Sant 
Miquel de 8 a 12 anys. Monestir 
de Pedralbes, de 10.30 a 
13.30 h. 6,75 € 

31 DIJOUS
TALLER INFANTIL La fundació 
d’una ciutat romana de 8 a 12 
anys. MUHBA Plaça del Rei, de 
10.30 a 13.30 h. 6,75 €

19 DISSABTE
ITINERARI Quan el Call era el 
call dels jueus MUHBA El Call, 
d’11.15 a 14 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €). Inclou la visita al 
MUHBA El Call

VISITA COMENTADA Interrogar 
Barcelona MUHBA Oliva Artés, 
d’11.30 a 13 h. 7,35 € (Amics 
5,51 €)

14 DILLUNS
DIÀLEG 132 El ferrocarril 
com element estructurador 
de la morfologia urbana de 
Barcelona, 1848-1900 a càrrec 
de Rafael Alcaide González 
Centre de Recerca i debat, 19 h. 
Gratuït 



Imprescindible reserva prèvia. El MUHBA es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de participants.
Si no s’especifica altrament, les visites i els itineraris es fan en català. Per a grups, el MUHBA ofereix les visites i els itineraris en altres llengües, així com la interpretació en el llenguatge de signes.

MUHBA Oliva Artés  
Foto: © MUHBA Jordi Mota 

16 DISSABTE
ITINERARI Quan el Call era el 
call dels jueus MUHBA El Call, 
d’11.15 a 14 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €). Inclou la visita al 
MUHBA El Call

ITINERARI Barcino/Bcn MUHBA 
Via Sepulcral Romana, de 10.30 
a 13.30 h. 8,45 € (Amics 6,33 €)

03 DIUMENGE
VISITA COMENTADA El Call, la 
Barcelona jueva medieval MU-
HBA El Call, d’11.30 a 12.30 h. 
5,10 € (Amics 3,82 €)

ITINERARI El Park Güell i Bar-
celona MUHBA Park Güell, de 9 
a 11 h. 7,35 h (Amics 5,51 €)

10 DIUMENGE
ITINERARI La defensa passiva 
i activa de la ciutat. El Refugi 
307 i les bateries del turó de 
la Rovira Inici: MUHBA Refugi 
307, de 10 a 13.30 h. 8,45 € 
(Amics 6,33 €) El trasllat es 
farà en autocar

VISITA COMENTADA La Casa de 
l’Aigua MUHBA Casa de l’Aigua, 
12 i 13 h. 5,10 € (Amics 3,60 €)

VISITA COMENTADA Murals 
sota la lupa. Les pintures de 
la capella de Sant Miquel Mo-
nestir de Pedralbes, de 12.30 a 
13.30 h. 5 €

11 DILLUNS
DIÀLEG 133 El modernisme 
perdut a la Barcelona antiga 
a càrrec de Raquel Lacuesta 
Contreras i Xavier González 
Toran Centre de Recerca i 
Debat, 19 h. Gratuït

14 DIJOUS
PRESENTACIó Gobernadores. 
Barcelona en la España 
franquista (1939-1977) MUHBA 
Plaça del Rei, 19 h. Gratuït

ITINERARI Dins i fora muralles: 
poder, higiene i comerç a Bar-
cino MUHBA Plaça del Rei, d’11 
a 13 h. 7,35 € (Amics 5,51 €)

17 DIUMENGE
VISITA COMENTADA El motor de 
la fàbrica. La sala de calderes 
de Fabra i Coats i Sant Andreu 
MUHBA a Fabra i Coats, d’11 a 
13 h. 7,35 € (Amics 5,51 €)

ITINERARI D’AUTOR 
L’abastament i la distribució 
de l’aigua a la Barcino romana 
a càrrec de Carme Miró, d’11 
a 13 h aprox. 7,35 € (Amics 
5,51 €) Inici: Pl. 8 de Març, a 
tocar l’aqüeducte

VISITA COMENTADA El Palau 
Reial Major MUHBA Plaça del 
Rei, d’11.30 a 13 h. 7,35 € 
(Amics 5,51 €)

VISITA Torre de les Aigües 
del Besòs a càrrec de l’Arxiu 
Històric del Poblenou Pl. de 
Ramon Calsina, s/n, de 10 a 
11.15 h. 4 €

ITINERARI Gràcia 1900. 
L’aparador burgès d’un barri 
obrer MUHBA Park Güell de 
10.30 a 13.30 h. 8,45 € (Amics 
6,33 €)

23 DISSABTE
ITINERARI Barcelona i els 
indianos. Negocis d’ultramar i 
canvi urbà, 1835-1916 a càrrec 
d’Aymara Arreaza i Lorena 
Bou Pla de Palau, de 10.30 a 
13.30 h. 8,45 € (Amics 6,33 €). 
En castellà

24 DIUMENGE
ITINERARI Raó, passió i 
negoci en la construcció de 
l’Eixample Torre de les Aigües, 
Roger de Llúria, 56, de 10.30 a 
13.30 h. 8,45 € (Amics 6,33 €)

VISITA COMENTADA Interrogar 
Barcelona MUHBA Oliva Artés, 
d’11.30 a 13 h. 7,35 € (Amics 
5,51 €)

ITINERARI El carrer de 
Pere IV, espina dorsal del 
Poblenou industrial a càrrec 
de Lluís Sales, de 10.30 a 13 h. 
Gratuït amb reserva prèvia. 
Punt d’inici: sortida metro (L4) 
Bogatell (c. de Pere IV)

25 DILLUNS
DIÀLEG 134 Les llengües de 
la negociació al segle xv. 
L’exemple barceloní a càrrec de 
Stéphane Péquignot Centre de 
Recerca i Debat, 19 h. Gratuït

28 DIJOUS
PRESENTACIó Proveir Barcelo-
na: el municipi i l’alimentació 
de la ciutat (1329-1930) 
Centre de Recerca i Debat, 19 h. 
Gratuït

31 DIUMENGE
VISITA COMENTADA L’habitatge 
a Barcino MUHBA Plaça del 
Rei, de 10.45 a 13 h. 7,35 €

ITINERARI La Barcelona de 
la guerra i la postguerra. 
Perspectives des del turó de 
la Rovira MUHBA Turó de la 
Rovira, de 12 a 13 h. 5,10 € 
(Amics 3,82 €)

VISITA COMENTADA El castell 
de Torre Baró, Nou Barris i 
Barcelona de 10.45 a 11.45 h. 
5,10 € (Amics 3,82 €). Punt 
d’inici: parada 3110 del bus 
82 a la carretera Alta de les 
Roquetes

ITINERARI D’AUTOR Del Poble-
nou al Besòs. La transforma-
ció de Barcelona (1968-2004) 
a càrrec de Joan Roca MUHBA 
Oliva Artés, de 10.30 a 13.30 h. 
8,45 € (Amics 6,33 €).
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