MUHBA A FABRA I COATS
Espai Josep Bota
C. de Sant Adrià, 20
METRO L1, SANT ANDREU
Bus 11, 35, 40, 73, B20
HORARI D’OBERTURA:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h - Preu: 2 €
Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h - Gratuït
INFORMACIÓ I RESERVES:
Tel 93 256 21 22 (feiners, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h)
Fax 93 268 04 54
reservesmuhba@bcn.cat

bcn.cat/
museuhistoria

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Un centenar de Biscuters desfilant pels principals carrers de Barcelona, en homenatge a
Gabriel Voisin. Barcelona, Setembre 1954. Carlos Pérez de Rozas. Arxiu Manuel Garriga

DIPÒSIT LEGAL B.33164-2012

L’ENGINY DE
POSTGUERRA

MICROCOTXES
DE BARCELONA
MUHBA A FABRA I COATS

del 21/12/12 al 15/03/13

COL·LOQUIS

La mostra parteix d'una proposta dels Amics de la Fabra i
Coats i el col·leccionista Claudi Roca i compta amb el
suport del districte de Sant Andreu. És la primera exposició
temporal del projecte museístic que el Museu d'Història de
Barcelona desenvolupa a Fabra i Coats.

Dijous 14 de febrer de 2013
L’automoció a la Barcelona de postguerra.
Entre les empreses i l’Estat
Col·loqui amb Jordi Nadal i Jordi Catalan
Dijous 21 de febrer de 2013
Enginy i emprenedoria en temps difícils.
Del gasogen a les motos i als microcotxes
Col·loqui amb Manuel Garriga i Lluís Virós
Dijous 28 de febrer de 2013
Relats de MYMSA, motos i microcotxes
fets a Sant Andreu
Col·loqui amb Josep Aragall i Jaume Aragall
Dijous 7 de març de 2013
Microcotxes i altres innovacions en el clima
econòmic i social de la Barcelona dels cinquanta
Col·loqui amb Francesc Roca i Josep M. Cortès
Dijous 14 de març de 2013
Els microcotxes, de la història al col·leccionisme
Taula rodona amb Claudi Roca, Jaume Jubert, Eduard Esteva
i Antoni Tachó, entre d’altres.
Els col·loquis començaran a les 18:15 h amb visita lliure a l'exposició, seguida del
diàleg amb els participants convidats a partir de les 19:00 h.
Entrada gratuïta, es recomana reserva prèvia.

L’EXPOSICIÓ VISTA PER...
Visites d’autor amb Josep M. Cortès, Albert Cubeles, Manuel Garriga,
Miguel Pascual, Claudi Roca, Antoni Tachó i Lluís Virós, entre d’altres.
Dissabtes 29 de desembre, 12 i 26 de gener, 9 i 23 de febrer i 2 i 9 de
març d’11 a 12 h. Preu: 5,10 €
Consulteu els detalls del programa de visites a la pàgina web del museu.
Aforament màxim: 18 persones. És imprescindible fer reserva prèvia.

VISITES COMENTADES
Dissabtes 22 de desembre, 5 de gener, 2 de febrer, 16 de febrer i 9 de
març d'11 a 12 h. Preu: 5,10 €
Aforament màxim: 18 persones. És imprescindible fer reserva prèvia

PROGRAMA DELS AMICS DE LA FABRA I COATS
Visites per a associacions i entitats, programades conjuntament pels
Amics de la Fabra i Coats i el museu.

PROGRAMA ESCOLAR
Materials educatius i visites al matí o a la tarda, prèviament
concertades, per als centres escolars de primària (tercer cicle) i de
secundària, a partir del mes de gener.
Durada: entre 60 i 90 minuts
El MUHBA es reserva el dret de modificar la programació en el cas que resulti
necessari. Consulteu www.museuhistoria.bcn.cat

Fàbrica de l’empresa David, SA. Barcelona, 1954. Fons Brangulí (fotògrafs). ANC

El sector de l’automoció, que ha estat una de les bases de
la Barcelona industrial del segle XX, es va formar durant el
primer terç de segle. En les dures condicions de la
postguerra i el primer franquisme, l’enginy i el saber fer de
treballadors i emprenedors —el factor humà— van ser
fonamentals per mantenir el potencial d’un teixit productiu
versàtil i flexible. En aquest terreny se situen les iniciatives
per a la producció artesanal i industrial de microcotxes als
anys cinquanta, un fenomen que també tenia lloc en altres
països d’Europa, que llavors es refeien de la Segona
Guerra Mundial.

