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El MUHBA té el suport del Cercle 
del Museu d’Història de Barcelona.

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

Associats i amics: iGuzzini i Grup Julià

1. Tancat a l’agost.

2. Només per a visita comentada amb 
reserva prèvia.

3. 1r i 3r diumenge de mes.

4. Només de setembre a juny. Juliol i 
agost tancat.

5. Juny, juliol i agost

6. Setembre

Tot i que constin com a tancats, alguns 
dels equipaments poden obrir per a 
grups amb reserva prèvia..

L’últim moment d’entrada a qualsevol 
centre del museu és mitja hora abans 
del seu tancament.

Dia de tancament de tots els centres 
MUHBA
24 de juny

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

Informació
informaciomuhba@bcn.cat 

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.
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barcelona.cat/museuhistoria 
facebook.com/museuhistoriabarcelona

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

Centres 
del Museu d’Història 
de Barcelona Dilluns

De dimarts 
a divendres 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 1 Tancat dt. i dj. 10-13 h; dc. 17-20 h 10.30-13.30 h /11-14 h Tancat

Via Sepulcral Romana Tancat dt. 11-14 h Tancat 11-15 i 16-19 h

Domus Avinyó Tancat Tancat Tancat 10-14 h 3

Domus Sant Honorat Tancat Tancat Tancat 10-14 h

El Call Tancat dc. 11-14 h 11-15 h i 16-19 h 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 4 10-15 h 10-15 h

Park Güell (estiu) 9.30 a 20 h 9.30 a 20 h 9.30 a 20 h 9.30 a 20 h

Fabra i Coats Aquest espai està temporalment tancat al públic. Consulteu el web.

Oliva Artés Tancat dm. 16-20 h 11-15 h i 16-20 h 11-15 h i 16-20 h

Casa de l’Aigua 1 Tancat Tancat 11 i 12.30 h 2 Tancat

Refugi 307 Tancat Tancat Tancat 10-14 h 2

Turó de la Rovira Tancat 5 dc. i dv. 17-20 h 5

dc. 10-14 h 6

17-20 h 5

10-15 h i 16-20 h 6

17-20 h 5

10-15 h i 16-20 h 6
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El barri del Bon Pastor

Itinerari a càrrec del Centre 
d’Estudis - Arxiu Vilabesòs, 
amb la col·laboració de  
l’AAVV de Bon Pastor i la 
Biblioteca del Bon Pastor. 
Inici: església del Bon Pastor 
19/11/202. Gratuït. .

Centre de col·leccions  
del MUHBA
Zona Franca

Equipament destinat a la conservació, l’es-
tudi i la difusió de les col·leccions del museu. 
A l’Arxiu Arqueològic es tracta el material 
arqueològic acabat d’arribar de les excava-
cions que es duen a terme a la ciutat.

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

Itinerari que mostra com els 
episodis successius de la his-
tòria de la ciutat han deixat 
empremta en la primera bal-
conada muntanyosa, la dels 
Tres Turons, i al Carmel. El re-
corregut permet gaudir d’una 
de les millors vistes sobre 
la ciutat. Inici: MUHBA Turó 
de la Rovira. Final: Vallcarca. 
3/12/2022. 2 €. Amb reserva 
prèvia. Amb la col·laboració 
de B:SM.

Turó de la Rovira
C. Marià Labèrnia, s/n (Horta-Guinardó)

Barcelona i la seva història recent des del turó, amb l’es-
pai arqueològic de la bateria antiaèria de la Guerra Civil i 
les barraques bastides a la postguerra.

Oliva Artés
C. Espronceda, 142-146

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.

 Fabra i Coats
C. Sant Adrià, 20

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.

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 clas-
ses 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 contradic-
cions característics de la me-
tròpoli moderna. 12/11/2022. 
Gratuït 

El Park Güell i Barcelona

Itinerari que ressegueix el 
procés de construcció i forma-
lització del Park Güell i la seva 
relació amb la ciutat de Barce-
lona i visita la Casa del Guar-
da del Park Güell. 29/10/2022 
2 €, places limitades, amb 
reserva prèvia.

 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.

Amb reserva prèvia. Amb la col·laboració de B:SM.

Gaudí al Park Güell: 
arquitecte, urbanista 
i paisatgista

Un itinerari nou que recull les 
aportacions de la recerca més 
recent. Ressegueix la trajec-
tòria 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 trajec-
tòria d’un Gaudí que expan-
dirà el seu paper d’arquitecte 
compromès amb les arts i 
amb el diàleg amb la natura, 
per esdevenir urbanista i pai-
satgista. 20/11/2022. 2 €

Casa Padellàs, Plaça del Rei, 
Temple d’August 
i Santa Caterina
Pl. del Rei, s/n; c. Paradís, 10; 
pl. Joan Capri (Mercat de Santa Caterina)

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

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 configu ració espacial i 
social de la ciutat medieval. 
26/11/2022. 8 € (Amics: 
5,50 €)

Espais i relats Octubre 2022-gener 2023

1

5

11

6

7

El Call
Plta. Manuel Ribé, s/n

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

3

12

Bon Pastor
C. Barnola, s/n

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

9

De la ciutat Romana 
al Palau Reial Major 
Medieval

Visita al MUHBA Plaça del Rei 
on s’analitza la transforma-
ció urbanística de Barcelona 
des de l’època romana fins 
a la baixa edat mitjana. 28 
i 30/10/2022. 8 € (Amics: 
5,50 €)

Vil·la Joana
Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

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.

4

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 monumenta-
litzar el centre històric amb 
motiu de la seva obertura. 
27/11/2022. Inici: pl. del Rei. 
8,50 € (Amics: 6 €) 

Alimentar Barcelona

Visita comentada. Alimentar 
la població ha resultat sempre 
una preocupació per a les 
ciutats. Ha estat una clau deci-
siva en la seva relació amb els 
territoris, en l’evolució al llarg 
dels segles de les tecnologies 
per aconseguir productes 
alimentaris i en les condicions 
en què homes i dones han 
pogut nodrir-se i mantenir 
la vida. MUHBA Plaça del Rei 
16/10/2022. 7,50 €

Altres recorreguts urbans

Josep Pla a Barcelona

Itinerari a càrrec de Maria 
Nunes. Inici: Mallorca 240. 
Final: Casa de l’Ardiaca. 
13/11/2022. 8 € (Amics: 5 €) 

Raó, passió i negoci en la 
construcció de l’Eixample

Itinerari. La construcció de 
l’Eixample. 11/11/2022. Inici: 
torre de les Aigües, Roger de 
Llúria, 56. 8 € (Amics: 6 €)

Dones amb empenta a la 
Barcelona medieval 

Itinerari. Dones que desenvo-
lupaven tasques que, suposa-
dament, estaven reservades 
als homes i que han aconse-
guit deixar el seu testimoni en 
documents que recullen una 
part de les seves vides a la 
Barcelona dels segles XIV i XV 
5/11/2022 i 4/12/2022. 8,50 
€ (Amics: 6 €)

Poblenou: la memòria 
pintada 

Visita comentada a l’exposi-
ció. A càrrec de Neus Martín 
Royo i amb la col·laboració 
de l’Arxiu Històric del Po-
blenou. MUHBA Oliva Artés, 
30/10/2022, 27/11/2022 i 
18/12/2022. Gratuïta amb 
reserva prèvia.

Casa de l’Aigua
Parc de les Aigües de la Trinitat Vella 
Torrent de la Perera, s/n

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

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

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’avin-
guda Meridiana.  
8 i 22/10/2022, 5 i 19/11 
/2022, 3 i 17/12/2022 i  
14 i 28/1/2023. Gratuïta 

Porta de Mar, Domus Avinyó, 
Domus Sant Honorat 
i Via Sepulcral Romana
C. Regomir, 7-9; c. Avinyó, 15; c. Fruita, 2;  
pl. Vila de Madrid

Com s’han incorporat els vestigis arqueològics  
al patrimoni monumental i al paisatge urbà de 
la ciutat contemporània?

2

Quan el Call era el call  
dels jueus

Itinerari. Una aproximació 
històrica a les activitats quo-
tidianes 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 sit-
ges medievals del carrer de 
la Fruita i al centre MUHBA El 
Call. 13/11/2022, 22/1/2023. 
8,50 € (Amics: 6 €) 

Refugi 307
C. Nou de la Rambla, 175

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

10

En defensa pròpia: 
Verdaguer contra la 
censura

Visita comentada. Una acti-
vitat per revisitar l’obra de 
Verdaguer a partir de la seva 
confrontació amb el poder i 
la lluita contra la calúmnia i 
la censura. 4/12/2022. 5 € 
(Amics: 3 €)

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. 
Punt d’inici: Av. Paral·lel 60, 
davant del teatre Arnau. 
4/11/2022. 8,50 € (Amics: 
6 €)

Interrogar Barcelona. 
De la industrialització al 
segle xxi

Visita comentada. Una expo-
sició que explica la història 
de la ciutat des del segle xviii 
fins a l’actualitat. 29/10/2022. 
7,50 € (Amics: 5 €)

Barcino/BCN

Itinerari. Un viatge d’anada 
i tornada entre Barcino i 
Barcelona que permet situar 
el pòsit deixat per la ciuta-
dania romana i l’impacte de 
convertir les seves restes 
en monuments. L’itinerari 
recorre la Via Sepulcral Ro-
mana, aqüeductes, muralles, 
el temple d’August i el subsòl 
del MUHBA Plaça del Rei. Inici: 
MUHBA Via Sepulcral Roma-
na. 6/11/2022, 15/1/2023. 
8 € (Amics: 5,50 €)

Dones i rereguarda

Un itinerari que ressegueix 
els espais de treball produc-
tiu, els de cura i els de lluita 
política protagonitzats per 
dones durant la Guerra Civil. 
Inclou la visita al Refugi 307. 
19/11/2022. 8,50 € (Amics: 
6 €)

Visita comentada

Centre de Col·leccions del 
MUHBA a la Zona Franca, 
21/1/2023, de 10:30 a 12:30 
h. Trasllat en autocar des de 
Ronda Universitat, 11. 2 €, 
amb reserva prèvia

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

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. 26/11/2022. 8 € (Amics: 
5,50 €)

Barcelona i els indians. 
Negocis d’ultramar i 
canvi urbà, 1835-1916

Itinerari a càrrec d’Ayma-
ra Arreaza i Lorena Bou. 
15/10/2022. En castellà. Inici: 
pla de Palau, 18, davant la 
Facultat de Nàutica. 8,50 € 
(Amics: 6 €)

Gespa Infinita. El Parc 
de la Trinitat un projecte 
Olímpic

Itinerari a càrrec de Mireia 
Teixidor. 20/11/2022. Inici: 
Trinitat Vella (sortida Metro). 
8 €. Amb reserva prèvia

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. 6/11/202. 5 € (Amics: 
3 €)

El carrer de Pere IV, 
espina dorsal del 
Poblenou industrial 

Itinerari. 1/10/2022. Inici: 
metro L4, parada Bogatell, 
sortida c. Pere IV. 8 € (Amics: 
5,50 €)

El Park Güell i l’aigua

Una visita comentada que 
pretén analitzar com Gaudí i 
Güell van resoldre el sistema 
hídric en el seu projecte d’ur-
banització en un context de 
canvi de model. El gran crei-
xement de la ciutat posa en 
crisi les formes tradicionals 
de subministrament d’aigua 
creades a la baixa edat mitja-
na. 16/10/2022. 2 €

Made in USA: l’empremta 
nord-americana a Ciutat 
Vella 

Itinerari d’autor a càrrec 
de Josep Grau. El llegat 
americà a Barcelona durant 
el segle XX: la influència en 
l’arquitectura i la presència de 
la Sisena Flota. Inici: quiosc de 
plaça Urquinaona, 6/11/2022. 
8,50 € (Amics: 6 €) 



El cap de setmana del 8 i 9 d’octubre, tindrà lloc 
la segona edició de Viu Montjuïc. El Parc de la 
Cultura, un cap de setmana d’activitats culturals i 
de lleure per a tota la ciutadania. Una 
trentena d’equipaments de Montjuïc 
uniran forces per a dur a terme acti-
vitats pròpies i accions conjuntes en 
cocreació i col·laboració entre ells i 
oferir als barcelonins i barcelonines 
una nova oportunitat per a redes-
cobrir i fer-se seu el Parc.

El MUHBA participa amb l’itinerari “Vedettes i mi-
licians. El Paral·lel i el barri del Poble-sec durant 
la Guerra Civil”, amb visites comentades al Refugi 
307 i amb l’activitat conjunta amb el Castell de 

Montjuïc “Repressió, atac i resistèn-
cia. Del procés de Montjuïc a la 
Guerra Civil (1895-1939)”, visita 
combinada que s’iniciará al Castell 
de Montjuïc i finalitzarà a MUHBA 
Refugi 307.

8 i 9/10/2022

Barcelona Dibuixa a MUHBA Vil·la Joana 
Enguany celebrem una nova edició de 
Barcelona Dibuixa a MUHBA Vil·la Joana.

La tallerista serà Bruna Roquer, 
Il·lustradora especialitzada en historia 
natural. Ens proposa pintar amb ella el 
teu trosset d’abraçada perquè junts en 

puguem formar una de molt gran.

Informació al web

https://www.barcelona.cat/barcelona-
dibuixa/#artistes-i-tallers_24

MUHBA Vil·la Joana 23/10/2022

Construint a la Sala a l’Oliva Artés  
XVIa edició del taller per a nens i nenes
Serà la primera vegada que es produeixi en aquest 
emplaçament, després de 15 anys vinculats al 
MNAC a Montjuïc.

La nova localització permet apropar el taller a 
nens i nenes que fins ara els quedava lluny, i 
pretén generar noves sinergies amb el lloc i les 
entitats de l’entorn. El tema que proposem en-
guany serà l’habitatge. Ens podem imaginar noves 
maneres de viure a la ciutat? Les pensarem, les 
dibuixarem i les construirem. Construint a la Sala 
és un taller gratuït d’arquitectura per a infants de 
7 a 12 anys, però sobretot és una manera d’apro-
par la cultura a tothom.

MUHBA Oliva Artés 23/10/2022 de 10.30 a 13 h

Festival d’arquitectura de Barcelona
El Museu d’Història de Barcelona participa 
obrint l’espai MUHBA Oliva Artés, el dissabte 
23/10/2022, de 10 a 14.30 h i el MUHBA Refugi 
307, el diumenge 24/10/2022, de 15 a 19 h

Gratuït. Sense reser-
va prèvia

La xarxa de museus europeus de ciutat (City 
History Museums and Research Network of 
Europe - CITYHIST Network) és un grup de treball 
informal promogut pel MUHBA i format per mu-
seus de ciutat, universitats i centres de recerca 
en patrimoni d’una vintena de ciutats europees. 
Es tracta d’una plataforma de col·laboració i espai 
de debat que gira al voltant de la història i del 
patrimoni urbà, així com de la gestió dels museus 
de ciutat i del lloc institucional i social que ocupen 
actualment les ciutats. 

Després de la pausa obligada per la pandèmia de  
Covid 19, Barcelona, el MUHBA, acull la reunió de 

la xarxa CityHist de museus de ciutat i centres de 
recerca en història urbana europeus.

10 i 11/11/2022

Relats urbans. Teoria i pràctica de 
l’itinerari històric
Curs 2022-2023. Ofereix formació especialitzada 
per a futurs responsables de la ideació i la inter-
pretació d’itineraris històrics urbans, amb l’objec-
tiu de mostrar nous mecanismes de descoberta 
i presentació dels actius històrics i patrimonials 
de Barcelona. L’objectiu del curs és complementar 
l’estudi rigorós de la història urbana, el patrimoni 
històric i la seva gestió, així com el turisme cul-
tural barceloní, amb el coneixement de tècniques 

pròpies de la perfor-
mativitat escènica 
aplicades a l’itinerari 
urbà. 

Del 4/10/2022 al 15/5/2023

Informació https://www.barcelona.cat/museu-
historia/ca/formats-i-activitats/cursos/relats-ur-
bans-teoria-i-practica-de-litinerari-historic

Centre de Recerca i Debat
Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

247. L’economia política de la fam. Noves 
perspectives d’estudi sobre la crisi de 
subsistència preindustrial a partir de l’exemple 
de la Barcelona dels segles xv i xvi.  
Pol Serrahima Balius (Universitat de Lleida). 
3/10/2022

248. Mel, clarea i cera. El trànsit i el consum dels 
productes apícoles a la Barcelona medieval. Lluís 
Sales Favà (King’s College London). 17/10/2022

249. La milícia i els cossos francs en la història 
de les revolucions a Barcelona (1820-1874). 
De la Revolució Liberal a la Primera República. 
Jordi Roca Vernet (Universitat de Barcelona). 
14/11/2022

250. L’ardiaca Lluís Desplà i l’arribada de l’esperit 
renaixentista als segles xv i xvi. Joan Bellsolell 
Martínez (Universitat de Girona). 28/11/2022

251. Barcino i el seu paper en les xarxes de 
transport romanes a l’extrem occidental del 
Mediterrani. Pau de Soto (Universitat Autònoma 
de Barcelona). 19/12/2022

252. El gremi i confraria de Sant Miquel dels 
Revenedors: política, economia i societat 
(segles xvi-xvii). Pol Bridgewater i Laura Miquel 
(Universitat de Barcelona). 16/1/2023

253. La Barcelona del segle xiii: evolució 
urbanística i paisatge urbà. Philip Banks (doctor 
per la Universitat de Nottingham). 30/1/2023

Provisionalment, a causa de les obres, els Diàlegs 
d’Història Urbana i Patrimoni tindran lloc tots els 
dilluns, a les 19 h, al Centre Cívic Pati Llimona  
(c. Regomir, 3).

Dialegs al Park Güell

La Colònia Busquets a Vallvidrera, un exemple 
del fenomen de l’estiueig a la corona de 
Barcelona. Teresa M. Sala i Garcia (Universitat de 
Barcelona) Dimecres 26 d’octubre, a les 19 h

Un problema de fama. Maria del Ripoll Freixa 
Serra (Universitat de Barcelona) 9/11/2022, de 16 
a 20 h

MUHBA Park Güell (Casa del Guarda)

JORNADES I SEMINARIS

Seminari Variabilitat climàtica en el món romà i 
tardoromà i impacte sobre el pla de Barcelona 

12/11/2022, de 9.45 a 14 h. MUHBA Casa de 
l’Aigua, c. Garbí, 2. Veure destacat

Seminari MUHBA Fabra i Coats - 3. La nau F, la 
ciutat del treball en marxa. La museografia i les 
col·leccions. Veure destacat

24/11/2022. Espai Vertical Fabra i Coats

Simposi Comparatistes sense  
comparatisme

De l’1 al 3/12/2022. MUHBA Vil·la Joana. Veure 
destacat

Seminari Barcelona des de l’escola,  
de 1908 als nostres dies

Seminari sobre l’aposta municipal per l’educació 
pública des del Pressupost extraordinari de cultura 
de 1908 fins a principis del segle xxi. El seminari 
s’acompanyarà d’una proposta d’itinerari urbà. 

Gener de 2022, dates a precisar.

FORMACIÓ

Curs Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari 
històric 2022-2023

Sessions informatives: 13 i 27/09/2022, a les 19 h, 
al Centre Cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3). Veure 
destacat

Curs Els reptes de la ciutat a través  
del patrimoni

Del 30/10 al 10/11/2022. Veure destacat

Exposició Protegir Barcelona. 
Bombers i prevenció 
d’incendis, 1833-2022
Inauguració 9 de novembre de 2022

Els incendis que ha patit la ciutat 
de Barcelona al llarg dels anys són 
l’indicador de l’estat de la preven-
ció d’incendis en cada moment. 
L’exposició explica com s’han 
aplicat les mesures de prevenció 
d’incendis a Barcelona des de la 
creació del Cos de Bombers de 
la ciutat el 1833 fins els nostres 
dies.

9/11/2022 a 9/5/2023

ACTIVITATS  
A MUHBA OLIVA ARTÉS

•  Vehicle pedagògic: 
26/11/2022, 3 i 7/12/2022, 14 i 28/1/2023, 
11 i 25/2/2023, 11 i 25/3/2023,  
15 i 22/4/2023

•  Demostració de funcionament de la Bomba de 
Vapor: 19/11/2023 i 29/4/2023

•  Pràctiques de rescat urbà: 4/3/2022, 1/4/2023

•  Pràctiques d’excarceració: 21/1/2023 i 
18/3/2023

•  Xerrada “Vehicles de bombers de Barcelona-
Evolució” 1/12/2022

ACTIVITATS  
A ALTRES ESPAIS

Jornades tècniques:  
• La intervenció en incendis de 
bateries de vehicles elàctrics 
• Condicions de propagació 
d’incendis per façanes exteriors 
i interiors  
• Activem la protecció passiva 
contra incendis  
• Coneguem la protecció activa 
contra incendis  
• Prevenció d’incendis en edifics 
catalogats i la intervenció de 
bombers, i salvaguarda dels bens 
immobles

Conferències: 

•  Passat, present i futur de la prevenció a 
Barcelona-evolució de la normativa de prevenció 

•  Els grans incendis a Barcelona 1800-2020 

•  Bombers i les noves masculinitats

• L’incendi del liceu 

•  El gas embotellat (perills i consells  
de manipulació)

Espai Bombers (c. Lleida, núm. 30)

Barcelona una capital 
mediterrània a través de 
les seves cartes, 1381-
1566
Vicent Baydal

14/9/2022, 19 h. C.C. Pati 
Llimona (Sala Maragall) 

Macosa, la fàbrica del 
Poblenou. Historia y lucha 
obrera.
Ferran Saro

5/10/2022 a les 19 h. 
C.C. Pati Llimona  
(Sala Maragall) 

Guia d’història urbana.  
Merda Urbana / Bcn
Manel Guardia

19/10/2022, 19 h.  
C.C. Pati Llimona  
(Sala Maragall) 

Guia d’història urbana.  
Escola Pública / Bcn,  
1900-1970
Cèlia Cañellas i Rosa Toran

16/11/2022 19 h.  
C.C. Pati Llimona  
(Sala Maragall)

Joan Fuster. Figura d’un segle
Antoni Martí Monterde 

23/11/2022, 19 h 
Sala Capella de la Universitat de Barcelona 

Barcelona – Paris: El vincle literari,  
1875-1936
Antoni Martí Monterde amb conferència  
de Lluís Calvo

14/12/2022, 19 h. C.C. Pati Llimona (Sala 
Maragall)

La muralla romana de Barcino
Alessandro Ravotto

25/1/2023, 19 h. C.C. Pati Llimona (Sala Maria 
Aurèlia Capmany)

Alimentar Barcelona 
Ciutat, proveïment i salut
Exposició temporal. 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.

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

MUHBA Oliva Artés-Museu Laboratori MUHBA Plaça del Rei

MUHBA Casa de l’Aigua

MUHBA Fabra i Coats

MUHBA Centre de col·leccions

MUHBA Vi·la Joana

48H Open House

Presentacions

Viu Montjuïc 2022

Reunió Cityhist a Barcelona

Formació MUHBA

2023: 80 anys 
Museu d’Història  
de Barcelona.  
De museu de 
ciutat a museu  
de la ciutadania

Variabilitat climàtica en el món romà i tardoromà i 
impacte sobre el pla de Barcelona
Coordinació científica: Carme Miró Alaix i Santiago 
Riera Mora

Algunes de les principals característiques del clima 
mediterrani són la seva variabilitat i, especialment, 
l’escassetat dels recursos hídrics. 

En aquest seminari s’exposaran els canvis climà-
tics a l’època romana i tardoromana, com van im-
pactar sobre l’entorn barceloní i com el medi urbà 
es va veure obligat a adaptar-se, principalment 
per assegurar l’abastiment de recursos naturals a 
la població.

12/11/2022, de 9.45 a 14 h

MUHBA Casa de l’Aigua, c. Garbí, 2

Els reptes de la ciutat a través del patrimoni 
Curs per a docents. Adreçat al professorat de 
secundària i batxillerat. 

El curs té l’objectiu d’oferir als docents diferents 
situa cions d’aprenentatge vincula-
des a grans reptes de l’ac tualitat 
com l’abastament d’aigua, l’alimen-
tació o l’habitatge. Relacionarem 
el patrimoni de la ciutat amb 
aquests temes que, d’alguna ma-
nera, han estat grans qüestions 
en el passat i han donat peu a 

respostes diferents en funció del context històric. 
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

El curs està organitzat pel MUHBA i ha estat reco-
negut pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.

Del 13/10/2022 al 10/11/2022

Informació a https://www.barcelona.
cat/museuhistoria/ca/formats-i-acti-
vitats/cursos/els-reptes-de-la-ciutat-
traves-del-patrimoni

La memòria pictòrica 
del Poblenou
Neus Martín Royo
Exposició temporal. Aquesta exposició combina la 
pintura de Neus Martín Royo amb documentació 
històrica i fotogràfica del Poblenou i activitats 
divulgatives, a més d’un projecte adreçat a les 
escoles.

Hi podem veure els paisatges de la platja de la 
Mar Bella i també imatges antigues de la sastreria 
La Africana, la gelateria Tio Ché, el gasòmetre, les 
cotxeres de TMB, la cooperativa Pau i Justícia, 
actual Sala Beckett, o el Casino l’Aliança, entre 
d’altres.

Es tracta d’un recull de memòries col·lectives, 
de veïns i veïnes, entorn de la transformació del 
Poblenou. A través del diàleg artístic i documental 
podem recórrer la petjada històrica del barri i 
apreciar-ne l’evolució.

Una exposició singular sobre aquesta metamorfosi 
gràcies a la representació pictòrica del barri de 
l’artista Neus Martín Royo, que es combinarà amb 
la documentació fotogràfica i textual de l’Arxiu 
Històric del Poblenou. El projecte es realitza de 
manera simultània a quatre edificis històrics del 
Poblenou: Can Felipa, la Torre de les Aigües del 
Besòs, Palo Alto i MUHBA Oliva Artés.

Visites comentades: 30/10/2022, 27/11/2022, 
18/12/2022. Amb la col·laboració de l’Arxiu 
Històric del Poblenou.

Del 19/9/2022 a 8/01/2023. MUHBA Oliva Artés

MUHBA Fabra i Coats - 3. La nau F, la ciutat del treball 
en marxa. La museografia i les col·leccions
El projecte «MUHBA Fabra i Coats. Barcelona, 
ciutat i treball» ha de convertir la nau F i la sala 
de Calderes en un equipament museístic on s’ex-
plicarà el treball a Barcelona en el seu context 
geohistòric, amb una mirada específica a la tra-
dició industrial de Sant Andreu i la Fabra i Coats 
com a establiment fabril emblemàtic. En aquest 
seminari es presentaran el projecte museogràfic 
i de disseny de l’espai, el projecte expositiu i les 
darreres actuacions realitzades per al condiciona-
ment, la conservació i el tractament de la col·lecció 
d’objectes. 

24/11/2022. Espai Vertical Fabra i Coats

Comparatistes sense comparatisme
Coordinació científica: Antoni Martí Monterde 

La literatura comparada té, a Catalunya, una 
tradició que pot considerar-se lògica i paradoxal 
alhora. Per la història de la modernitat cultural a 
Catalunya —i especialment a Barcelona—, la seva 
crítica literària té una dimensió internacional, 
cosmopolita, coherent amb 
la relació de la literatura 
catalana amb les literatures 
europees.

Iniciat el 2016, aquesta és 
la sisena edició del simposi, 
un projecte anyal obert 

que pretén desenvolupar una perspectiva el més 
completa possible de la història de la literatura 
comparada a Catalunya.

El resultat és un conjunt de comparatistes sense 
comparatisme: crítics literaris de talent, voluntat 
i mirada comparatista que, rellegits en aquesta 

clau, mostren una història 
alternativa de la literatura 
comparada al nostre país i 
al conjunt d’Europa.

De dijous 1/12/2022 a 
dissabte 3/12/2022

MUHBA Vil·la Joana

El Centre de Col·leccions, ubicat a la Zona Franca, és 
l’espai destinat a la conservació, l’estudi i la difusió 
de les col·leccions. Està integrat per una reserva 
museogràfica i un arxiu arqueològic, i les sales de 
recepció, de treball i de dipòsit garanteixen el trac-
tament, la preservació i l’accessibilitat a les peces. 

El Centre vol obrir les portes a estudiosos i públic 
en general. Per aquest motiu, en breu, obrirà un 
centre d’acollida. 

Per aquest quadrimestre organitzem visites comen-
tades al centre.

Habitar Barcelona
Reptes, combats i polítiques al segle XX
Exposició Temporal. L’exposició presenta les di-
ferents etapes d’un cicle històric que recorre les 
polítiques d’habitatge al llarg del segle passat. 
S’inicia amb l’arribada massiva d’immigrants a 
Barcelona i les primeres promocions d’habitatges 
protegits, i acaba a finals del segle amb la crisi de 
19 97. 

La dinàmica que aquests processos imprimeixen a 
la ciutat impulsa les reivindicacions del moviment 
veïnal, amb la demanda de millora urbana en els 
barris. Es tracta d’un cicle caracteritzat pel canvi 
d’orientació en la tinença de l’habitatge, de lloguer 
abans de la guerra civil, amb episodis crítics com 
la vaga de lloguers de 1931, a la difusió de l’adqui-
sició en propietat en les dècades del desarrollo i la 
crisi del final de segle, que va marcar l’entrada en 
un nou cicle dins del qual encara avui ens trobem 
immersos.

L’exposició, comissariada per Amador Ferrer i 
Carme Trilla, consta de quatre àmbits que corres-

ponen als diferents moments del procés, i conclou 
amb algunes reflexions sobre els problemes de 
l’habitatge avui, a partir de l’experiència del segle 
passat.

Visites comentades: xxxxxxxx

1/7/2022 a 31/12/2022. MUHBA Oliva Artés

Barcelona & futbol 
El gran joc social del segle xx
Exposició temporal. No es pot 
explicar la trajectòria contempo-
rània de Barcelona sense tenir 
en compte l’impacte del futbol 
sobre la construcció social de la 
ciutat: des dels usos de l’espai 
públic, la internacionalització o 

l’economia fins als mitjans de 
comunicació, els hàbits domi-
nicals, el joc i les joguines i la 
vida quotidiana.

MUHBA Oliva Artés.  
Fins el 31/12/2022

Escena Poblenou. Instal·lació. “Khaled: camí de refugi”
Instal·lació artística pluridis-
ciplinar que gira entorn la 
idea de refugi. Aquesta ins-
tal·lació parteix de l’experi-
ència i el testimoni de set ar-
tistes migrants i refugiats de 
diversos països que narren 
els seus propis camins de 
refugi. La instal·lació propo-
sa al visitant un recorregut 
obert i lliure a través de les 

històries personals de diverses 
persones migrants i refugiades 
que ens parlen dels seus propis 
refugis.

20 i 21/10/2022 

Horari: 19h, 20h i 21h. Entrada 
gratuïta. Reserva prèvia. 
Consulteu al web.

PROTEGIR BARCELONA
Bombers i 
prevenció d’incendis 

1833-2022

Exposició
MUHBA Oliva ArtésA partir del 9/11/22 

• MUHBA Oliva Artés, museu laboratori, es 
consolida com l’espai barceloní d’experi-
mentació sobre la història més recent de 
Barcelona a disposició de les escoles, partint 
de l’exposició permanent, i comptant també 
amb les exposicions temporals que es pro-
gramen. L’alumnat podrà interactuar i conèi-
xer les innovacions i transformacions clau 
dels últims 250 anys a la ciutat.

• Estrenem nova museografia al subsòl romà 
de MUHBA Pl. del Rei.

• Inaugurarem el nou espai museístic MUHBA 
Bon Pastor. L’espai vol donar a conèixer la 
història de l’habitatge obrer a Barcelona 
durant el segle xx mitjançant la museïtza-
ció d’una illa de les cases barates del barri 
del Bon Pastor, un dels quatre polígons 
d’habitatges construïts a la ciutat el 1929. 
L’obertura està prevista per al març del 
2023.

• Amb la finalització de les obres obrirem 
la nova exposició permanent al MUHBA 
Padellàs-Casa de la Història (Mètode de 
lectura i interpretació urbana i d’objectes 
històrics, i síntesi de la història de Barcelona 
en dos-cents objectes de la col·lecció del 
MUHBA. L’obertura està prevista per al març 
de 2023).

 I MOLTES ALTRES INNOVACIONS QUE 
AVIAT ES DONARAN A CONÈIXER: 
EL MUSEU ES REIVENTA!

Seminari Barcelona des de l’escola,  
de 1908 als nostres dies
Seminari sobre l’aposta municipal per l’educació 
pública des del Pressupost extraordinari de cultu-
ra de 1908 fins a principis del segle xxi.  

El seminari s’acompanyarà d’una proposta d’itine-
rari urbà.  
Gener de 2022, dates a precisar


