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Casa del Guarda. C. Olot, s/n

Vil·la Joana és la darrera casa que va acollir l’escriptor
Jacint Verdaguer. Malalt, va morir-hi el 10 de juny de
1902. Avui és alhora memorial i Casa de la Literatura.

La relació entre Gaudí i la Barcelona artística i industrial
presentada en el singular edifici de la Casa del Guarda.
Amb reserva prèvia. Amb la col·laboració de B:SM.

Verdaguer i Barcelona
Visita comentada al primer
pis de Vil·la Joana, dedicat a
Verdaguer i a la Barcelona
que trepitjà el poeta i que el
plorà i l’homenatjà després
de la mort. 22/5/2022. 5 €
(Amics: 3 €)

Itinerari literari i naturalístic
a càrrec de Pere Alzina, biòleg, i Gemma Sangerman, actriu, per descobrir Collserola a
través de l’obra de Verdaguer.
Activitat coorganitzada amb
el Parc Natural de Collserola.
Edat recomanada: a partir
de 10 anys. Inici: Centre d’Informació del Parc Natural de
Collserola. Final: MUHBA Vil·la
Joana. 15/5/2022. De 10 a
12 h. Gratuïta. Amb reserva
prèvia al web del MUHBA.

Altres recorreguts urbans
Josep Pla a Barcelona
Itinerari a càrrec de Maria
Nunes. La ruta vol mostrar
la trajectòria de Josep Pla
a Barcelona durant l’època
d’estudiant i en els inicis de
la seva carrera periodística
i d’escriptor. 20/3/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

Made in USA
Itinerari d’autor a càrrec
de Josep Grau. L’empremta
americana a Ciutat Vella.
13/3/2022; 8/5/2022.
8,50 € (Amics: 6 €)

Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la Transició
(1976-1979)
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 27/3/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

«Una, grande y libre»
Escenaris de la dictadura
franquista a Ciutat Vella
Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 3/4/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

Raó, passió i negoci en la
construcció de l’Eixample
Itinerari. La construcció de
l’Eixample. 6/5/2022. Inici:
torre de les Aigües, Roger de
Llúria, 56. 8 € (Amics: 5,50 €)

Dilluns

Dissabtes

Diumenges

Temple d’August

10-14 h

10-19 h

10-19 h

10-20 h

Plaça del Rei

Tancat

10-19 h

10-19 h

10-20 h

Porta de Mar

Tancat

dt., dj. i dv. 10.30-13 h 10.30-13.30 h
dt. 11-14 h

Tancat

Refugi 307

Tancat

Via Sepulcral Romana

Tancat

Domus Avinyó

Obert el 1r i 3r diumenge de mes

Domus Sant Honorat

2

2

2

10-14 h

El Call

Tancat

dc. 11-14 h

Tancat

11-15 h i 16-19 h

Santa Caterina

8.30-15.30 h

8.30-15.30 h

8.30-15.30 h

Tancat

Vil·la Joana

Tancat

dt. i dj. 10-14 h

10-15 h

10-15 h

Park Güell

Consulteu els horaris al web.

Fabra i Coats

Aquest espai està temporalment tancat al públic. Consulteu el web.

Oliva Artés

Tancat

dm.1 i dc. 10-14 h

11-15 h i 16-20 h

11-15 h i 16-20 h

Casa de l’Aigua

2

2

11 i 12.30 h

Tancat

Refugi 307

2

2

Tancat

10-14 h4

Turó de la Rovira

Tancat

dc. 10-14 h

10-15 h

10-15 h

2. Només grups amb reserva prèvia.
3. Només amb reserva prèvia.
4. Visites comentades en anglès,
espanyol i català. Amb reserva prèvia.
Portes obertes
12 i 13 de febrer amb motiu de les
Festes de Santa Eulàlia. Consulteu
el web.
Primer diumenge de mes, tot el dia,
i tots els diumenges, de 15 a 20 h
(excepte Park Güell i Refugi 307).
L’últim moment d’entrada a qualsevol
centre del museu és mitja hora abans
del seu tancament.
Dia de tancament
1 de maig
Consulteu horaris i mesures d’higiene
i seguretat a: https://ajuntament.
barcelona.cat/museuhistoria/ca/
horaris-dels-centres

El programa d’activitats pot
experimentar modificacions en
funció de les condicions sanitàries
generals i de la salut de les
persones que hi participen.

La Barcelona
de Montserrat Roig

Barcelona en Diagonal,
tram de ponent

Us proposem un itinerari per
la geografia urbana vital i
literària de Montserrat Roig
que ens revelarà les diverses
facetes de la seva personalitat com a escriptora i com
a dona. A càrrec de Maria
Nunes. 6/03/2022. Inici: Porta
principal de la Universitat de
Barcelona. 8,5 € (Amics: 6 €)

24/4/2022. Inici: metro L3,
parada Zona Universitària,
davant la Facultat d’Economia
i Empresa. 8,50 € (Amics: 6 €)

Barcelona i els indians.
Negocis d’ultramar i
canvi urbà, 1835-1916
Itinerari a càrrec d’Aymara Arreaza i Lorena Bou.
26/2/2022; 30/4/2022. En
castellà. Inici: pla de Palau, 18,
davant la Facultat de Nàutica.
8,50 € (Amics: 6 €)

11-15 i 16-19 h

3

Com fer les reserves?
Encara que l’activitat sigui gratuïta
cal fer la reserva al web
barcelona.cat/museuhistoria
Informació
informaciomuhba@bcn.cat

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

Per a qualsevol altra informació:
93 256 21 22 (de dilluns a
divendres feiners, de 10 a 14 i de
16 a 19 h)
El MUHBA es reserva el dret
d’anul·lar activitats.
El preu de les activitats està
subjecte a les taxes i els preus
públics vigents.
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 llenguatge
de signes.

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/museuhistoriabarcelona

El Call

Situat on hi havia la casa de Jucef
Bonhiac, teixidor de vels, aborda la trajectòria de la comunitat jueva en la història
de la ciutat medieval i el seu llegat cultural, que ha perdurat fins
als nostres dies.

Patrons benefactors: Ara, Consorci de la
Zona Franca, El Periódico, Fira de Barcelona,
Mercabarna i Port de Barcelona

Associats i amics: iGuzzini i Grup Julià

3

Plta. Manuel Ribé, s/n

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,
Fundació Museu Historicosocial de La
Maquinista Terrestre i Marítima i de Macosa,
Cambra de Comerç de Barcelona, Fundació
Pau Casals i Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona

10

C. Nou de la Rambla, 175

1

1. A partir del mes de març.

Visita comentada. Una activitat per revisitar l’obra de
Verdaguer a partir de la seva
confrontació amb el poder i
la lluita contra la calúmnia i
la censura. 29/5/2022. 5 €
(Amics: 3 €)

Barcelona en Diagonal,
tram central
Itinerari. 15/5/2022. Inici: pl.
Francesc Macià, 10 (davant
l’edifici Winterthur). 8,50 €
(Amics: 6 €)

4

Gràcia 1900. L’aparador
burgès d’un barri obrer

Un itinerari nou que recull les
aportacions de la recerca més
recent. Ressegueix la trajectòria d’Antoni Gaudí i Eusebi
Güell per entendre aquest
projecte com l’obra conjunta
d’un arquitecte i un mecenes.
Situa el projecte en la trajectòria d’un Gaudí que expandirà el seu paper d’arquitecte
compromès amb les arts i el
diàleg amb la natura, per esdevenir urbanista i paisatgista. 5/3/2022; 28/5/2022.
2€

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 del
segle xix i on trobem traces
dels conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna. 26/3/2022;
21/5/2022. Gratuït

El Park Güell i l’aigua

El Park Güell i Barcelona

Una visita comentada que
pretén analitzar com Gaudí i
Güell van resoldre el sistema
hídric en el seu projecte d’urbanització en un context de
canvi de model. El gran creixement de la ciutat posa en
crisi les formes tradicionals
de subministrament d’aigua
creades a la baixa edat mitjana. 20/3/2022; 10/4/2022 ;
8/5/2022. 2 €

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. 3/4/2022; 15/5/2022.
2€

La primera balconada de
Barcelona. El creixement
de la ciutat vist des dels
Tres Turons

Visita. 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. 9/4/2022.
8 € (Amics: 5,50 €)

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. Inici: MUHBA
Turó de la Rovira. Final: Vallcarca. 2/4/2022; 7/5/2022.
2 €. Amb reserva prèvia.
Amb la col·laboració de B:SM.

La defensa de la ciutat
moderna
Visita. El turó de la Rovira és
un mirador natural avançat
de Collserola triat el 1937 per
projectar-hi una de les defenses antiaèries més importants
de la ciutat. 28/5/2022. 5 €
(Amics: 3 €)

Centre de Col·leccions
del MUHBA i Arxiu
Arqueològic
Zona Franca
Equipament destinat a la conservació, l’estudi i la difusió de les col·leccions del museu.
A l’Arxiu Arqueològic es tracta el material
arqueològic acabat d’arribar de les excavacions que es duen a terme a la ciutat.

Visita al MUHBA Casa de
l’Aigua a la Trinitat Vella.
S’hi explica la història del
subministrament de l’aigua
a Barcelona. Comença a la
Casa de l’Aigua de la Trinitat
Vella i acaba a la de la Trinitat
Nova passant pel túnel sota
l’avinguda Meridiana. 12 i
26/2/2022; 12 i 26/3/2022; 9
i 30/4/2022; 14 i 28/5/2022.
Gratuïta

De Montcada a Barcelona.
L’aigua a llevant de la
ciutat
Visita d’autor a les instal·lacions d’abastiment d’aigua
de Barcelona des de l’època
romana fins a l’actualitat, a
càrrec de Manel Martín Pascual. 26/3/2022. 2 €. Amb
motiu de l’Aiguart.

8

5

Fabra i Coats

6

C. Sant Adrià, 20

11

La Sala de Calderes de Can Fabra és un
espai patrimonial que permet avançar
en el coneixement de l’evolució i les
funcions del món fabril, tant pel que
fa al vessant tècnic com social.

6

Barcelona en Diagonal,
tram de llevant
Itinerari. 29/5/2022. Inici:
Diagonal, 269-275, davant
l’Escola Ramon Llull. 8,50 €
(Amics: 6 €)

9
9

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.
26/3/2022; 23/4/2022.
8,50 € (Amics: 6 €)

Itinerari a càrrec de l’Associació de Veïns del Bon Pastor. La
història del barri des dels seus
orígens amb les cases barates,
els temps del pare Botella i
la trajectòria de les darreres
dècades. Amb la col·laboració
de la Biblioteca del Bon Pastor. 30/4/2022. Gratuït

Dones i rereguarda
Un itinerari que ressegueix
els espais de treball productiu, els de cura i els de
lluita política protagonitzats
per dones durant la Guerra
Civil. Inclou la visita al Refugi
307. 5/3/2022; 30/4/2022;
21/5/2022. 8,50 € (Amics:
6 €)

7
3

Quan el Call era el call
dels jueus

9
10

Itinerari. 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 i al centre MUHBA El Call. 27/2/2022;
24/4/2022. 8,50 € (Amics:
6 €)

1
2
Del mercat a la taula
medieval

L’habitatge a Barcino
Visita comentada. MUHBA
Plaça del Rei. 10/4/2022;
22/5/2022. 8 € (Amics:
5,50 €)

Camins i necròpolis
al voltant de Barcino

12

La Casa de l’Aigua.
Conductes, dipòsits
i comportes

L’abastament d’aigua a la ciutat. Estació
de bombatge construïda els anys 19151917 per l’Ajuntament de Barcelona.

El barri del Bon Pastor

De dimarts
a divendres

Coberta: Vista lluerna pati Padellàs, autor MUHBA, 2022 • DL B 18746-2021

Centres
del Museu d’Història
de Barcelona

Gaudí al Park Güell:
arquitecte, urbanista
i paisatgista

La Barcelona de la guerra
i la postguerra.
Perspectives des del turó
de la Rovira

8

Parc de les Aigües de la Trinitat Vella
Torrent de la Perera, 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.

5

Park Güell

En defensa pròpia:
Verdaguer contra la
censura

Casa de l’Aigua

C. Marià Labèrnia, s/n (Horta-Guinardó)

Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Verdaguer i la natura

11

Turó de la Rovira

Febrer-maig 2022

4

Vil·la Joana
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Espais i relats

2

Visita comentada. MUHBA
Via Sepulcral Romana.
13/3/2022. 5 € (Amics: 3€)

Porta de Mar, Domus Avinyó,
Domus Sant Honorat
i Via Sepulcral Romana
C. Regomir, 7-9; c. Avinyó, 15; c. Fruita, 2 ; pl. Vil·la
de Madrid
Com s’han incorporat els vestigis arqueològics
al patrimoni monumental i al paisatge urbà de
la ciutat contemporània?

Viure i morir a Barcelona
Itinerari. Amb la col·laboració
de Cementiris de Barcelona.
Inici: MUHBA Via Sepulcral
Romana. Final: Cementiri del
Poblenou. 15/5/2022. Gratuït

Barcino/BCN
Itinerari. 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. Inici:
MUHBA Via Sepulcral Romana. 27/3/2022; 29/5/2022.
8 € (Amics: 5,50 €)

Itinerari per l’antic barri del
Quarter del Mar i visita a l’exposició Alimentar Barcelona,
on parlarem de com s’organitzava l’abastament d’aliments
a la ciutat i quins gustos i
quines aromes es trobaven
a les taules medievals. Inici:
plaça del Rei. 27/2/2022;
27/3/2022; 24/4/2022;
22/5/2022. 8 €. (Amics:
5,50 €)

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 monumentalitzar el
centre històric amb motiu de
la seva obertura. 13/3/2022;
3/4/2022; 8/5/2022. Inici: pl.
del Rei. 8,50 € (Amics: 6 €)

Casa Padellàs, Plaça del Rei,
Temple d’August
i Santa Caterina

1

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. 21/5/2022.
7,50 € (Amics: 5 €)

El Palau Reial Major

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.
2/4/2022; 7/5/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

L’evolució de l’habitatge obrer analitzada en un dels primers polígons de
Barcelona en diversos moments del
segle xx (1930, 1955, 1980 i 2015).

7

Oliva Artés

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. 10/4/2022. 8 €
(Amics: 5 €)

A les naus d’aquest espai fabril situat al
bell mig del Poblenou es presenten, en
clau d’història contemporània, diferents
temes sobre la formació i trajectòria de
la metròpoli barcelonina.

C. Espronceda, 142-146

Barcelona & futbol. El gran
joc social del segle xx
Visita d’autor a càrrec del
comissari de l’exposició, Carles
Santacana. 6/3/2022. 5 €
(Amics: 3 €)

Interrogar Barcelona
Visita comentada. Una exposició que explica la història
de la ciutat des del segle xviii
fins a l’actualitat. 20/3/2022.
7,50 € (Amics: 5 €)

Itinerari. MUHBA Plaça del
Rei. 17/4/2022. 8 € (Amics:
5,50 €)

Com una petita colònia romana arriba
a esdevenir una capital de la Mediterrània?

Cristianisme, visigots
i poder a la Barcelona
del segle iv al vii

C. Barnola, s/n

El carrer de Pere IV,
espina dorsal del
Poblenou industrial

Urbanisme i poder prop
de la plaça del Rei

Pl. del Rei, s/n; c. Paradís, 10;
pl. Joan Capri (Mercat de Santa Caterina)

Bon Pastor

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
en el Palau Reial Major de
Barcelona. 19/3/2022. 7,50 €
(Amics: 5 €)

La ciutadella, el Born
i l’exposició de 1888
Itinerari. MUHBA Plaça del
Rei. 13/3/2022; 8/5/2022. 8 €
(Amics: 5,50 €)

La ruptura de 1714,
del Consell de Cent a
l’ajuntament borbònic
Itinerari. MUHBA Plaça del
Rei. 2/4/2022. Preu: 8 €
(Amics: 5,50 €)

L’aigua a Barcino
Itinerari. MUHBA Plaça del
Rei. 19/3/2022. 2€. Amb
motiu de l’Aiguart.

El vaixell medieval
Barceloneta I
Visita d’autor a l’exposició
a càrrec de Mikel Soberon,
arqueòleg i historiador.
1/4/2022. 5 € (Amics: 3 €).

Alimentar Barcelona
Visita comentada. MUHBA
Plaça del Rei. 19/2/2022;
12/3/2022; 16/4/2022;
7/5/2022. 7,50 € (Amics: 5€)

MUHBA 2023:
Cap al museu
de la ciutadania
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1. Nova museografia
a plaça del Rei-Bàrcino
Aquesta primavera el MUHBA inaugura una nova
museografia als espais patrimonials del subsol
arqueològic de la plaça del Rei i les voltes romàniques del Palau Major.
Amb aquesta renovació, el relat històric de la ciutat antiga i medieval es reformula per integrar-se
plenament en la proposta del museu d’explicar la
ciutat en cinquanta-cinc sales.

Com altres propostes més recents del museu, el
relat dels orígens i la societat de la ciutat antiga
segueix el fil dels verbs que articulen la vida urbana i els seus consensos i dissensions: proveir,
treballar, habitar, cuidar, governar… alhora que
busca articular la relació entre relat històric i
espai patrimonial.

Habitar Barcelona
Trilogia de l’habitatge a Barcelona

Fruit d’anys de recerques sobre Habitar a Barcelona, el Muhba proposa un programa expositiu i de
debats que entre 2022 i 2023 es concretarà en diversos seminaris i en tres exposicions sobra aquesta
qüestió decisiva en la història de la ciutat.

Els reptes de l’habitatge a la ciutat al segle xx
La primera exposició, Barcelona, reptes de l’habitatge al segle xx, abordarà els intents de l’habitatge públic i el tomb que representa l’accés massiu a
la propietat al llarg del segle. Les dues exposicions
següents formaran part del projecte MUHBA Bon
Pastor, que s’inaugurarà el 2023.

Muhba Bon Pastor. Un projecte museístic de barri i de
ciutat a les Cases Barates
Comissariat: Amador Ferrer, Manel Guàrdia, José
Luis Oyón, Maribel Rosselló, Paolo Sustersic i
equip MUHBA (Carmen Cazalla i Marta Iglesias)

Al bell mig del pati del MUHBA Padellàs ja podem
gaudir del Rellotge dels Flamencs, com a colofó
i metàfora que amb la seva màquina de comptar
el temps, els quarts i les hores, entre memòria i
història ens apropa al 80è aniversari, el 2023, del
MUHBA com a museu de la ciutadania. 

Apamar la ciutat:
La Carta Històrica
de Barcelona 2.0
Seminari. Coordinació científica: Ramon Pujades
El 2016, després de dos anys d’intensa activitat
científica i tècnica, el MUHBA va treure a la llum la
Carta Històrica de Barcelona, una nova eina digital
destinada a compendiar de manera gràfica el coneixement sobre el creixement i l’evolució urbanística de la ciutat al llarg de la seva història.
En aquesta sessió el MUHBA en presentarà una
nova versió corregida, millorada i ampliada.
16/02/2022

In Museu 2022
En la sisena edició, el museu obre les portes del
MUHBA Plaça del Rei i el Centre de Col·leccions.
5/2/2022
Informació i inscripcions al web
https://www.barcelona.cat/inmuseu/ca/

sitius de la història de l’habitatge a la ciutat, i vuit
seran per al programa funcional de l’equipament de
barri i també per a l’espai del museu.
MUHBA Bon Pastor. Seminari a la Biblioteca del
Bon Pastor. 7/04/2022, de 16 a 20 h

Alimentar Barcelona. Ciutat, proveïment i salut

La reinvenció del museu de la ciutat com a entitat
patrimonial de coneixement urbà i construcció
de ciutadania, en pro d’una Il·lustració per al segle xxi oberta i arrelada alhora, és el que s’espera
completar, en allò més essencial, el proper any.

Visites comentades 19/2/2022, 12/3/2022,
16/4/2022 i 7/5/2022
Itinerari Del mercat a la taula: 27/2/2022,
27/3/2022, 24/4/2022 i 22/5/2022

Fins al mes d’octubre es pot visitar al saló del
Tinell del MUHBA Plaça del Rei.

El rellotge dels flamencs ja es pot visitar al pati
Padellàs.

Barcelona, empori comercial medieval: proveïment,
mercat i alimentació
Coordinador científic: Mikel Soberon
els pesos i les mesures, alhora que simplificava els
mecanismes de recaptació fiscal. Aquest seminari
analitzarà la implantació, l’evolució i el funcionament d’aquestes infraestructures cabdals des
d’una perspectiva urbana.
24 i 25/5/2022 Centre Excursionista de Catalunya
(c. del Paradís, 10)

Un itinerari que ressegueix els espais de treball
productiu, els espais de cures i els espais de lluita
política protagonitzats per dones durant la Guerra
Civil Espanyola.
Inici: MUHBA Plaça del Rei
Final: MUHBA Refugi 307.
MUHBA Refugi 307. Inclou la visita al refugi

Montserrat Roig (Barcelona, 1946-1991) és una de
les més grans escriptores de la literatura catalana.
Des de la narrativa, l’assaig i el periodisme reivindicà sempre el paper de la dona en la societat.
Us proposem un itinerari, a càrrec de Maria
Nunes, per la seva geografia urbana vital i literària que ens revelarà les diverses facetes de la seva
personalitat com a escriptora i com a dona.

El gran joc social del
segle xx
No es pot explicar la trajectòria contemporània
de Barcelona sense tenir en compte l’impacte del
futbol: l’exposició trenca molts tòpics des de la
perspectiva de la història urbana. El futbol ha contribuït a la construcció social de la ciutat al llarg
del segle xx: en els usos de l’espai públic, en la
internacionalització i en l’economia; en els mitjans
de comunicació, en els relats locals, les rivalitats,
els hàbits dominicals, el joc i les joguines; en la

Joan Fuster,
figura
d’un segle
(1922-2022)

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Formació

Els Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni constitueixen el format més flexible per explorar noves
idees i per comunicar estudis sobre la trajectòria
de la ciutat, el seu patrimoni historicoartístic i
les representacions urbanes de Barcelona i altres
ciutats.

Curs de Relats Urbans

237. Caresties, fams i crisis de mortalitat a
Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d’indicadors
i reconstrucció dels cicles econòmics i
demogràfics. Joan Maltes Montoro. 21/2/2022
238. Maria Josepa Massanés, acadèmica
honorària de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona i catalana il·lustre. Margalida Tomàs.
7/3/2022

Simposi. Coordinació científica: Antoni Martí
Monterde

ha en la nostra contemporaneïtat que ens porta a
rellegir l’obra de Fuster?

Quina figura de l’intel·lectual traça i funda l’obra
de Fuster? Què hi ha en l’obra de Fuster que ens
permet pensar la nostra contemporaneïtat? Què hi

2-4/2/2022
Facultat de Filologia de la UB: la Capella
i MUHBA Vil·la Joana

Espectacle literari “Quatre
parets fan una casa”

El curs «Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric» ofereix formació especialitzada per a
futurs responsables de la ideació i la interpretació
d’itineraris històrics urbans, amb l’objectiu de mostrar nous mecanismes de descoberta i presentació
dels actius històrics i patrimonials de Barcelona.
Els grans reptes del segle xxi a través
del patrimoni literari català
Curs adreçat a docents de secundària i batxillerat.
Durada: 15 h
Dimecres 9 i 16 de febrer, de 17.30 a 19.30, online
Dissabte 19 de de febrer, de 10 a 13, al MUHBA
Vil·la Joana

239. La llet a Barcelona, de medicina a aliment:
de mitjan segle xix a mitjan segle xx. Jordi
Viader. 21/3/2022

Organitzen: MUHBA i Espais Escrits, Xarxa del
Patrimoni Literari català. Curs reconegut pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya

240. Regular la ciutat en nom de la salut pública.
Molèsties i percepció del risc a Barcelona (17201803). Alfons Zarzoso. 4/4/2022

Jornades i seminaris

241. El sucre i la mel a la Barcelona medieval i
moderna: consum, comerç i usos socials. Marta
Manzanares. 2/5/2022
242. El sistema sanitari de Barcelona entre
dues epidèmies (1348-1515). Salvatore Marino.
16/5/2022

Simposi. Joan Fuster, figura d’un segle (19222022). Centenari del naixement de l’intel·lectual
català més decisiu del segle xx
Coordinació científica: Antoni Martí Monterde
2-4/2/2022 (vegeu-ne el destacat)
Seminari. El context de l’agregació de Sarrià a
Barcelona el 1921: política i societat
Hi participaran Jordi Casassas Ymbert i Carles
Puigferrat
10/2/2022 (vegeu-ne el destacat)
Seminari. Apamar la ciutat: la Carta Històrica de
Barcelona 2.0

Una dona i un home al voltant d’una taula parada.
O és un escriptori? Sota la càlida llum de la llar
ens conviden, a través de les paraules dels poetes
i poetesses més nostrats, a viatjar simbòlicament
pel mapa literari català i redescobrir temes tan
universals com la llar, la creació literària o la mort.

Coordinació científica: Ramon Pujades

Final de la ruta: carrer de Bailèn / Gran Via

Quatre parets fan una casa i quatre paraules ens
obren les portes a infinits espais escrits.

Durada aproximada: 2 hores

Biblioteca Francesca Bonnemaison. 13/5/2022

22/2/2022. Centre Excursionista de Catalunya
(c. del Paradís, 10)

Des de la plaça de la Universitat fins al carrer de
Bailèn, passant per la rambla de Catalunya, la Gran
Via i diversos carrers de la dreta de l’Eixample.
Punt de trobada: porta central de l’edifici històric
de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les
Corts Catalanes, 585)

Maria Josepa Massanés,
acadèmica honorària
i catalana il·lustre

El context de l’agregació de Sarrià a Barcelona
el 1921: política i societat

Conferència a càrrec de Margalida Tomàs
Participaran en el seminari l’historiador Jordi
Casassas Ymbert, catedràtic emèrit d’Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona,
que tractarà el tema del catalanisme i la conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana
en el període 1897-1921, i l’historiador Carles
Puigferrat, que presentarà la ponència «Sarrià
1921, la culminació del procés d’agregació dels
pobles del pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica
local versus dinàmica general».

El 1915 s’incorpora a la Galeria de Catalans
Il·lustres —de la qual avui són custodis l’Acadèmia
de les Bones Lletres i el MUHBA— el primer retrat
d’una dona. Es tracta de l’escriptora Maria Josepa
Massanès, proposada per la també escriptora i
activista Dolors Monserdà. Des del 1887, any de la
mort de Massanés, Monserdà va lluitar per aquesta incorporació, que no es va produir fins més
tard. El 1907 es va publicar a Feminal una primera
petició a l’Ajuntament, però encara en va caldre
una altra el gener del 1914 signada per Caterina
Albert i Francesca Bonnemaison, entre d’altres,
que va resultar definitiva.

16/2/2022 (vegeu-ne el destacat)
Seminari. Les conquestes de drets de la ciutadania
psiquiatritzada al segle xx
Coordinació científica: Edgar Vinyals

243. Els professionals de la sanitat a la ciutat
de Barcelona i la salut pública (1855-1918). Una
perspectiva des de la història social. Joaquim
Maria Puigvert. 30/5/2022
Per obres del museu, els diàlegs d’història urbana
se celebraran fins al 4 d’abril al Centre Cívic Pati
Llimona, c. Regomir, 3.
Els diàlegs del mes de maig es realitzaran al Centre
Excursionista de Catalunya (c. del Paradís, 10).

Seminari. Dones i postguerra al barri del Bon
Pastor. Acte en commemoració del 8 de Març

10/2/2022, de 17 a 19,30 h.

Amb Marta Delclós, Sònia Pons i Paula Ustarroz
Projecte MUHBA Bon Pastor.

Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
(plaça del Consell de la Vila, 7)

Taller a la Biblioteca del Bon Pastor

7/3/2022, a les 18 h
Reial Acadèmia de Bones Lletres

Presentació del llibre de Soledad Bengoechea
Dones pioneres que van viure i van desenvolupar
la seva tasca empoderadora a Catalunya, sobretot a Barcelona, durant el segle xx. Algunes van
néixer a Barcelona i d’altres hi arribaren des de
diverses zones d’Espanya.
Per obres del museu se celebra ocasionalment al
Centre Cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).

Dones i postguerra al barri del Bon Pastor
Amb Marta Delclós, Sònia Pons i Paula Ustarroz,
Projecte MUHBA Bon Pastor

vida quotidiana, en la construcció dels barris i de
les identitats personals, col·lectives i territorials.
Visita d’autor: 6/3/2022
L’exposició al MUHBA Oliva Artés romandrà oberta fins al 10 de juny de 2022.

Barcelona, ciutats, literatura

A càrrec de Marta Tricuera i Gerard Bidegain.
Espectacle produït per Espais Escrits. Xarxa del
Patrimoni Literari Català.

9/3/2022, a les 19 h

Barcelona & futbol

Centre de Recerca i Debat

Vil·la Joana

Centenari del naixement
de l’intel·lectual català més
decisiu del segle xx

Trencant barreres. Dones a la Catalunya del segle xx

Seminari: Els espais del proveïment alimentari a
la Barcelona del Consell de Cent (1249-1714)
Entre els segles xiii i xviii, el Consell de Cent va
pactar amb la monarquia una política d’ampli
abast per afavorir l’arribada d’aliments en quantitat i qualitat suficients. Concentrar-ne la venda
en porxos, places i altres instal·lacions fou un dels
trets més característics, perquè permetia al municipi obtenir una imatge cabal dels estocs existents
i li facilitava el control de la salubritat, els preus i

Inici: MUHBA Plaça del Rei. Final: Hospital de la
Santa Creu

6/3/2022, d’11 a 13 h

Alimentar Barcelona

El nucli articulador serà la Casa de la Història de
Barcelona al MUHBA Padellàs, concebut com a
àgora i com a escola, com a espai de síntesi interrogativa i, finalment, com a seu del Centre de
Recerca i Debat del MUHBA.

5/3/2022, 23/4/2022 i 14/5/2022, d’11 a 13.30 h

La Barcelona de Montserrat Roig

Seminari al MUHBA Oliva Artés, museu laboratori
urbà. 12/5/2022, de 16 a 20 h

L’exposició, ideada i organitzada pel MUHBA a
partir de les recerques sobre el proveïment de la
ciutat i la salut dels seus habitants al llarg de la
història, reuneix més de tres-centes peces i originals provinents de vint-i-set prestadors entre
arxius, museus, biblioteques i particulars, i es pot
visitar en dos espais singulars del Palau Major: el
saló del Tinell i la capella de Santa Àgata. El Tinell
acull la perspectiva històrica i la capella els reptes
actuals de l’alimentació sostenible.

Itinerari. Dones amb empenta i aptituds per desenvolupar tasques que, suposadament, estaven
reservades als homes han aconseguit deixar el
seu testimoni en documents que recullen una
part de les seves vides a la Barcelona dels segles
xiv i xv.

5/3/2022, 30/4/2022 i 21/5/2022, d’11 a 13.30 h

Amb Muriel Cohen, Andrea Delaplace, Amador
Ferrer, Fabrice Langrognet i Joan Roca

La configuració del MUHBA com a Museu xarxa
està format per divuit espais patrimonials, de
dimensió variable, més el Centre de Col·leccions,
que es reestructuren ara en un conjunt ordenat
de cinquanta-cinc sales per cobrir tots els períodes de la trajectòria històrica de Barcelona des de
diferents llocs i enfocaments. Cada espai aspira, a
més, a configurar-se com un equipament patrimonial actiu de proximitat al barri on es troba.

Dones amb empenta a la Barcelona medieval

La defensa ciutadana de Barcelona.

Previsió: inauguració juny de 2022

Immigració, habitatge i dret a la ciutat. HLM
(Habitation à loyer modéré) a París versus polígons
a Barcelona

2. Les cinquanta-cinc sales del MUHBA

Actes del MUHBA al voltant del 8 de març

Dones i rereguarda

MUHBA Oliva Artés, museu laboratori urbà

Han començat les obres del Pla de Barri de les Cases
Barates del Bon Pastor. En total es rehabilitaran
setze cases, entre els carrers de Barnola, Tàrrega,
Bellmunt i Claramunt, amb el màxim respecte per
la conservació de la imatge exterior i interior del
conjunt: quatre es mantindran i es rehabilitaran com
a cases museu; quatre es destinaran a espais expo-

La història en femení

En aquest seminari-taller es tractaran temes de la
vida quotidiana de les dones del Bon Pastor: des
de les festes, els actes lúdics i els casaments fins a
altres aspectes, com el que reflecteixen els retrats
de les dones al portal.
Un punt important és el paper del Mercat del Bon
Pastor com a espai de treball amb un caràcter
molt femení. També el rol de les dones grans cuidadores de la canalla.

El món del treball de les dones del Bon Pastor
s’aglutinava al voltant del Mercat del Bon Pastor,
un dels llocs on treballaven més dones del barri
des de la seva creació l’any 1961. A partir de les
entrevistes realitzades sabem que moltes d’elles
tenien parades de peix, de carn o fruiteries. Altres
indrets rellevants en aquest sentit són la fàbrica
de Can Sala al polígon del Bon Pastor i la Fabra i
Coats.
Seminari-taller a la Biblioteca del Bon Pastor
17/3/2022, de 17 a 20 h

17/3/2022, de 17 a 20 h (vegeu-ne el destacat).

Casal d’estiu. Llegir Barcelona

Seminari. Immigració, habitatge i dret a la ciutat.
HLM (Habitation à loyer modéré) a París versus
polígons a Barcelona
Amb Muriel Cohen, Andrea Delaplace, Amador
Ferrer, Fabrice Langrognet i Joan Roca

Enguany el casal d’estiu del MUHBA transcorre
en dos espais privilegiats, el MUHBA Plaça del Rei
i el MUHBA Vil·la Joana, un antic mas on Jacint
Verdaguer va passar els últims dies de la seva vida
ubicat al bell mig del Parc Natural de Collserola,
a només vint minuts de Barcelona. Des d’aquests
dos entorns i a través d’itineraris urbans per la
ciutat, els infants exploraran Barcelona amb els
seus quaderns de viatge.

Diàlegs al Park Güell

Arquitectes de l’oci amb ornamentació vegetal
a la Barcelona modernista. Fàtima Lopez.
20/4/2022

Seminari. Els espais del proveïment alimentari a la
Barcelona del Consell de Cent (1249-1714)

Al llarg de deu dies i activitats diverses, aprendran
a llegir Barcelona mentre observen les seves formes i s’endinsen en la seva història. Un casal que
fusiona ciutat i natura des d’on descobrir com la
ciutat d’ahir ens ajuda a interpretar i entendre la
ciutat d’avui.

MUHBA Park Güell. Casa del Guarda. 19 h

24 i 25/5/2022 (vegeu-ne el destacat)

Reunió informativa: 17/5/2022, a les 18 h

La ciutat de Barcelona segons el fogatjament
de 1496. Lluís Sales Favà

Del 27/6/2022 al 8/7/2022

Musica, oci i sociabilitat a la Barcelona del
Modernisme. Jaume Carbonell. 30/3/2022

MUHBA Oliva Artés, museu laboratori urbà
12/5/2022, de 16 a 20 h (vegeu-ne el destacat)

Coordinador científic: Mikel Soberon

Presentació de publicacions
2/3/2022 Centre Cívic Pati Llimona
(c. Regomir, 3)

La Nit dels Museus, 14 de maig

La revolució de l’habitatge a les perifèries
obreres i populars: Nou Barris 1939-1980
Amb la participació de José Luis Oyón, Manel
Guàrdia, Maribel Rosselló, David H. Falagán i
Joan Roger

Dia Internacional dels Museus, 18 de maig

3/3/2022 MUHBA Casa de l’Aigua - Nou Barris

Sarrià i Barcelona, 1921.
La unificació municipal
Abril 2022. Ajuntament
de Sarrià (per confirmar).
Llibre editat dins de la col·
lecció Textures del MUHBA
QUARHIS núm. 15
28/4/2022, Centre
Excursionista de Catalunya
(c. del Paradís, 10)

