Estiu 2013
MUHBA: REFUGI 307 i TURÓ DE LA ROVIRA
75è aniversari dels bombardejos de Barcelona

Música en temps de guerra. Concert
Un concert que evoca el ric panorama musical de la Barcelona dels anys de la República, que es
mantenia vigorós durant els anys de la guerra civil.
A càrrec d’Oriol Romaní, clarinet i comentaris, i Federicco Mazzanti, teclat.
Dimarts 16 i 30 de juliol, 13 d’agost i 10 de setembre, de 20 a 21 h. 11,30€. Inclou la visita al Refugi 307.

Subterrànies. Sobreviure entre bombes. Visita teatralitzada
Visita teatralitzada al Refugi 307. L’experiència de la guerra, la vida a la reraguarda, la construcció dels
refugis i el dia a dia a la ciutat a partir del testimoni de tres dones.
Activitat coproduïda amb l’Associació Projecte Vaca.
Divendres, dissabtes i diumenges de juliol a les 19 i a les 21 h. Preu 15€. Imprescindible reserva prèvia a
info@subterranies.com. Espectacle inclòs dins la programació del Grec 2013 Festival de Barcelona

La guerra civil a Barcelona. Revolució i bombardeigs. Itinerari
Itinerari des del MUHBA Plaça del Rei al Refugi 307 del Poblesec, que situa el context de la II República,
el cop d’estat, els enfrontaments, l’actuació de les autoritats militars, civils i la participació ciutadana.
Inclou una visita al Refugi 307.
Dimarts 9 de juliol i 3 de setembre, de 18.30 a 20.30 h. 8,45 €
Punt d’inici: taquilles del MUHBA Pl. del Rei

Vedettes i milicians. El Paral·lel i el barri del Poblesec durant la Guerra Civil. Itinerari
L’itinerari situa el Refugi 307 en el seu context, el barri del Poblesec durant la guerra civil i remarca la
seva relació amb el món del teatre i de la cultura popular del Paral·lel. Inclou la visita al Refugi 307.
Dissabte 3 i dimarts 20 d’agost i dissabte 7 de setembre, de 19 a 21.30 h. 8,45 €
Punt d’inici: Av. Paral·lel 60, davant del teatre Arnau

La Barcelona de la guerra i al postguerra. Perspectives des del Turó de la Rovira. Itinerari
Una alçada de 262 m sobre el nivell del mar i una visió de 360º converteixen el Turó de la Rovira en un
mirador natural privilegiat i en un emplaçament estratègic per a la defensa de Barcelona durant la
Guerra Civil.
Diumenges 7 de juliol, 4 d’agost i 1 de setembre, de 19 a 20 h. 5,10 €
Punt d’inici: Marià Lavèrnia s/n

La defensa de la ciutat moderna. Itinerari
Un mirador natural avançat de Collserola que va ser triat com a emplaçament a mitjan 1037 per
projectar una de les defenses antiaèries més importants de la ciutat.
Diumenges 14 de juliol i 11 d’agost de 18,30 a 21 h. 11,30 €.
Punt d’inici: Pl. Ramon Berenguer el Gran, el trasllat es farà en autocar.
Diumenge 8 de setembre de 11,30 a 13,30 h, 7.35 €
Punt d’inici: MUHBA Turó de la Rovira

Solidaritat per sobreviure. El Refugi antiaeri del Poble-sec. Visita comentada
La defensa ciutadana de Barcelona. 400 metres d’un dels refugis antiaeris construïts sota terra a la
Guerra Civil.
Diumenges a les 10.30 i a les 12.30 (en català) i a les 11.30 (en castellà). 3,40€
MUHBA Refugi 307

Imprescindible reserva prèvia.
Reserves: reservesmuhba@bcn.cat
Tel: 93 256 2122 ( feiners de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

