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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. El primer i el tercer diumenge 
de mes de 10 a 14 h (el primer 
gratuïtament i el tercer de pagament)

2. Visites comentades dos dissabtes al 
mes. Amb reserva prèvia.

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.

Dies de tancament dels centres 
MUHBA

1 de maig

Portes obertes

5 de febrer (a la Capella de Sta. Àgata) 
12 de febrer (Santa Eulàlia) 
14 d’abril (80 aniversari del MUHBA) 
18 de maig (Dia Internacional dels 
Museus) 
20 de maig (Nit dels Museus)

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 llengua de 
signes.
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barcelona.cat/museuhistoria 
facebook.com/museuhistoriabarcelona

El programa d’activitats pot 
experimentar canvis de darrera 
hora. Consulteu la web del MUHBA 
(barcelona.cat/museuhistoria)ww

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 Tancat dc. 10-13 h 10.30-13.30 h Tancat

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

Domus Avinyó Tancat Tancat Tancat ( 1 )

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 Tancat 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 (hivern) 9.30-18 h 9.30-18 h 9.30-18 h 9.30-18 h

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

Oliva Artés Tancat dm. 10-14 h, dc. 10-14 h  
i 15 a 18 h

11-15 h i 16-18 h 11-15 h i 16-18 h

Casa de l’Aigua Tancat Tancat ( 2 ) Tancat

Refugi 307 Tancat Tancat Tancat 10.30 h (ang.) 11.30 h 
(cas.) 12.30 h (cat.)

Turó de la Rovira Tancat dc. 10-14 h 10-15 h 10-15 h
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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. 
15/4/2023 i 13/5/2023. 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 contra-
diccions característics de la 
metròpoli moderna. 1/4/2023 
i 27/5/2023. 2 € 

El Park Güell i Barcelona

Itinerari que ressegueix el 
procés de construcció i for-
malització del Park Güell i la 
seva relació amb la ciutat de 
Barcelona, i que visita la Casa 
del Guarda del Park Güell. 
13/5/2023. 2 €

 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 que 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 amb el diàleg amb la 
natura, per esdevenir urba-
nista i paisatgista. 25/2/2023 
29/4/2023. 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 configuració espacial i 
social de la ciutat medie-
val. 21/5/2023. 8 € (Amics: 
5,50 €)

Espais i relats Febrer-Maig 2023
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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.
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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 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. 
14/4/2023 i 5/5/2023. 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 pa-
trimoni cultural al comença-
ment del segle xx, i els debats 
que hi va haver a l’hora de 
donar forma a la nova avin-
guda i monumentalitzar el 
centre històric amb motiu de 
la seva obertura. 26/2/2023 
i 30/4/2023. Inici: pl. del Rei. 
8,50 € (Amics: 6 €) 

L’aigua a Barcino 

Itinerari. A Barcino es van 
construir aqüeductes, cis-
ternes, pous i canalitzacions 
que feien arribar l’aigua a 
tots els punts de la colònia. 
18/3/2023. 2 € amb motiu de 
l’Aiguart 2023 

La ciutat de les dones. 
Barcelona i els inicis del 
feminisme

Una ruta que s’endinsa per 
la Barcelona de principi dels 
segle xx per resseguir l’em-
plaçament de les primeres 
organitzacions i iniciatives 
impulsades per dones i di-
rigides a dones. 3/03/2023, 
2/04/2023 i 19/5/2023, 8 € 
(Amics: 5,50€).

El Palau Major  
de Barcelona

Visita comentada que recorre 
els espais que havien format 
part de l’antic palau dels com-
tes reis catalans i mostra la 
transformació de l’antic palau 
en el Palau Major de Barcelo-
na. 22/4/2023 i 20/5/2023. 
7,50 € (Amics: 5 €)

Altres recorreguts urbans

Josep Pla a Barcelona

Itinerari d’autor a càrrec de 
Maria Nunes. Inici: Mallorca, 
240. Final: Casa de l’Ardiaca. 
19/3/2023. 8 € (Amics: 5 €)

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

Itinerari. La construcció de 
l’Eixample. 23/4/202. Inici: 
torre de les Aigües, Roger de 
Llúria, 56. 8 € (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. 5/3/2023. Inici: 
Gran Via - Pg de Gràcia, da-
vant del cinema Comedia. 8 € 
(Amics: 5,50 €)

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. 
18/3/2023 i 7/5/2023. 8,50 € 
(Amics: 6 €)

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. 11/3/2023. Inici: 
metro L4, parada Bogatell, 
sortida c. Pere IV. 8 € (Amics: 
5,50 €)

Protegir Barcelona. 
Bombers i prevenció 
d’incendis (1833-2022) 

Visita comentada a l’exposi-
ció. 12/3/2023, 16/4/2023, 
14/5/2023 i 21/5/2023. 5 € 
amb prèvia al web del MUHBA

Demostració d’excarceració 
de vehicles. 18/3/2023

Demostració de rescat urbà 
en alçada. 4/3/202 i 1/4/2023 

Demostració de funciona-
ment de la bomba de vapor. 
29/4/2023

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’avinguda Meridiana.  
25/3/2023, 8/4/2023, 
29/4/2023 i 6/5/2023. Gra-
tuïta amb reserva prèvia

La casa de l’Aigua de 
Trinitat Nova MUHBA 

Visita comentada. Casa de 
l’aigua de Trinitat Nova. 
11/2/2023, 25/2/2023 i 
11/3/2023 a les 11 i a les 
12.30 h. 2€ en motiu de l’AI-
GUART. Amb reserva prèvia

De Montcada a Barcelona. 
La història de l’aigua a 
llevant de la ciutat 

Itinerari a càrrec de Manuel 
Martín Pasqual. 25/3/2023 
de 9 a 13.30 h. 2€ en motiu 
de l’AIGUART

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?
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Quan el Call era el call  
dels jueus

Itinerari. Una aproximació 
històrica a les activitats quoti-
dianes 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 cen-
tre MUHBA El Call. 19/2/2023, 
19/3/2023 i 14/5/2023. 
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. 7/5/2023. 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. 
17/3/2023, 22/4/2023 i 
27/5/2023. 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. 9/4/2023. 
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. 26/3/2023. 8 € (Amics: 
5,50 €)

Dones i rereguarda

Itinerari que ressegueix els 
espais del treball produc-
tiu, de la cura i de la lluita 
política protagonitzats per 
dones durant la Guerra Civil. 
Inclou la visita al Refugi 307. 
11/3/2023 i 15/04/2023. 
8,50 € (Amics: 6 €)

Represió, atac i defensa 
de Barcelona. Del procés 
de Montjuïc a la Guerra 
Civil 

Itinerari. Inici: Castell de 
Montjuïc. Final: Refugi 307. 
Inclou la visita als dos equipa-
ments. 8/4/2023 i 13/5/2023. 
8.30 €

La ciutat foradada: 
els bombardejos i la 
construcció de refugis a 
Barcelona  (1936-1939)

Visita combinada al Refugi 
307 i a l’exposició “1.322: 
Refugis antiaeris de Barcelo-
na” de la Model. 24/3/2023, 
28/04/2023 i 26/05/2023, de 
18.30 a 21 h

Visita comentada 
al Refugi 307  

Diumenges al matí,  
10.30 h en anglès 
11.30 h en castellà  
12.30 h en català

Visita comentada

Centre de Col·leccions del 
MUHBA a la Zona Franca, 
20/5/2023, de 10.30 a 
12.30 h. 8 € (Amics: 5,50 €). 
Amb reserva prèvia

La defensa de la ciutat 
moderna

Visita comentada. 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. 
6/5/2023. 5 € (Amics: 3 €)

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

Itinerari a càrrec d’Aymara 
Arreaza i Lorena Bou. 
25/2/2023 i 6/5/2023. En 
castellà. Inici: pla de Palau, 18, 
davant la Facultat de Nàutica. 
8,50 € (Amics: 6 €)

Una, grande y libre. 
Escenaris de la dictadura 
franquista a Ciutat Vella 

Itinerari d’autor a càrrec de 
Josep Grau, 16/4/2023. Inici: 
Plaça Catalunya (centre plaça). 
8 € (Amics: 5,50 €)

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 homenatjà després de 
la seva mort. 13/5/2023. 
5 € (Amics: 3 €)

El Park Güell i l’aigua

Una visita comentada que 
pretén analitzar com Gaudí 
i Güell van resoldre el siste-
ma 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 tradicio-
nals de subministrament d’ai-
gua creades durant la baixa 
edat mitjana. 26/3/2023 i 
7/5/2023. 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 
la plaça Urquinaona. 7/5/2023. 
8,50 € (Amics: 6 €) 

La Barcelona de Mercè 
Rodoreda 

Itinerari d’autor a càrrec de 
Neus Real. 26/3/2023. Inici 
IEC. Final Plaça Catalunya. 
8,50 € (Amics: 6 €) 

Barcelona en Diagonal 

Tram de ponent. 19/3/2023. 
Inici: metro L3, parada Zona 
Universitària, davant la Fa-
cultat d’Economia i Empresa. 
8,50 € (Amics: 6 €)

Tram central. 2/4/2023. Inici: 
pl. Francesc Macià, 10 (davant 
l’edifici Winterthur. 8,50 € 
(Amics: 6 €)

Tram de llevant. 16/4/2023. 
Inici: Diagonal, 269-275, 
davant l’Escola Ramon Llull. 
8,50 € (Amics: 6 €). 

El barri del Bon Pastor

Itinerari a càrrec del Centre 
d’Estudis - Arxiu Vilabesòs, 
amb la col·laboració de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes i 
la Biblioteca del Bon Pastor. 
Inici: església del Bon Pastor. 
1/4/2023. Gratuït

Habitar Barcelona al 
segle xx 

Visita comenta a les dues 
exposicions:” Les Cases Bara-
tes de Bon Pastor” i “Allotjar 
les majories”. 15/4/2023 i 
13/5/2023  

“Fora la fam!” Dones i 
revoltes a l’ombra de la 
industrialització.

Aquest itinerari reivindica 
la figura de Josepa Vilaret i 
el paper protagonista de les 
dones en les revoltes socials 
i els treballs de cures a finals 
del segle xviii. 12/3/2023, 
9/04/2023 i 21/5/2023, 8 € 
(Amics: 5,50 €)

L’habitatge a Barcino 

Visita comentada. MUHBA 
Plaça del Rei. 19/2/2023.  
Inici: MUHBA Domus Sant 
Honorat. Final Dous Avinyó.  
8 € (Amics: 5,50 €)

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

A porta tancada. Visita co-
mentada a l’exposició i les 
restes arqueològiques del 
palau i l’aula episcopal, el 
baptisteri i l’església de planta 
de creu grega. 10/3/2023. 
7,50 € (Amics: 5€)

L’atracció de la muntanya 

Itinerari que ressegeix el park 
amb l’acompanyament dels 
textos literaris que han des-
crit la ciutat des dels turons. 
14/5/2023 de 12 a 13 h. 2€



Protegir Barcelona Bombers i prevenció d’incendis, 
1833-2022
Exposició temporal. Una producció del Museu 
d’Història de Barcelona i Bombers de Barcelona. 
Els incendis que ha patit la ciutat de Barcelona 
al llarg dels anys són l’indicador de l’estat de la 
prevenció 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 als nostres dies.

MUHBA Oliva Artés. Fins al 30/6/2023 

Activitats

•  Demostració de funcionament de la bomba de 
vapor, 29/4/2023

•  Demostració d’excarceració de vehicles, 
18/3/2023

•  Demostració de rescat urbà en alçada  
4/3 i 1/4/2023

•  Vehicle pedagògic:  
11 i 25/2, 11 i 25/3, 15 i 22/4, 6/5/2023

   De 10 a 13 h

Consulteu el programa d’activitats i visites al web 
del MUHBA barcelona.cat/museuhistoria

Barcelona & Futbol  
El gran joc social  
del segle xx
Exposició temporal. No es pot explicar la trajec-
tòria contemporània de Barcelona sense tenir en 
compte l’impacte del futbol sobre la construcció 
social de laciutat: des dels usos de l’espai públic, 
la internacionalització o l’economia fins als mitjans 
de comunicació, els hàbits dominicals, el joc i les 
joguines i la vida quotidiana. 

MUHBA Oliva Artés. Fins al 30/6/2023

MUHBA Oliva Artés-Museu Laboratori La història en femení Centre de Recerca i Debat
Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

254. El Gremi dels Escudellers i la producció de 
Pisa a Barcelona (Segles XV-XIX) 
Josep Antoni Cerdà Mellado (Universitat de 
Barcelona) 13/2/2023

255. El carnaval a mitjans del segle xix com una 
expressió de la cultura liberal progressista
Jordi Roca Vernet (Universitat de Barcelona) 
27/2/2023 

256. Barcino en femení. Ser dona i mare als 
segles I-II d.C 
Montse Guallarte Salvat (Universitat de Barcelona)
13/3/2023

257. De servus a terratinent: esclaus i dependents 
en la producció amfòrica a l’Ager Barcinonensis
Oriol Olesti Vila (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 27/3/2023

258. Els notaris i la societat a l’Edat Mitjana: un 
diàleg a dues bandes
Daniel Piñol Alabert (Universitat de Barcelona) 
17/4/2023

259. El cobriment de la plaça del Rei sobre les 
restes de Barcinio: Apunts tècnics
Jordina Ribas (Universitat Politècnica de Catalunya) 
15/5/2023

260. Les barcelones de Jacint Verdaguer
Francesc Codina i Valls (Universitat de Vic) 
29/5/2023

Provisionalment, a causa de les obres, els Diàlegs 
d’Història Urbana i Patrimoni tindran lloc a les 
19 h, al Centre Cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3) 
fins el mes d’abril, a partir d’aquesta data 
consulteu al web del MUHBA.

Diàlegs al Park Güell

La Casa Tosquella d’Eduard M. Balcells. Reformar 
una casa d’estiueig a Sant Gervasi 
Roser Díaz Martín (Universitat de Barcelona)
8/2/2023

El Park Güell i l’atracció de la muntanya. 
Un itinerari literari 
Jaume Subirana (Universitat Pompeu Fabra)
22/3/2023

Música domèstica a la Barcelona de principis del 
noucents 
Anna Costal Fornells (Escola Superior de Música de 
Catalunya) 14/5/2023

MUHBA Park Güell (Casa del Guarda) 19 h.  
Amb la col·laboració de B:SM i Park Güell

Jornades i seminaris

Alternatives comunitàries i participació 
ciutadana en el sector de la salut mental (1975-
2010) 
Coordinador científic: Edgar Vinyals

A Barcelona, el tancament dels manicomis obre 
un període de deconstruccions, transicions i 
reformes. Sorgeixen els primers dispositius 
d’atenció professional als barris, i es constitueixen 
les primeres associacions. Proposem un espai per 
analitzar i comprendre com va ser l’articulació de 
la xarxa d’entitats socials i de serveis públics que 
actualment operen a la ciutat.

16/3/2023. Centre Cívic Pati LLimona

Seminari La recerca i l’edició de l’obra de 
J. Verdaguer al segle xx

En format de dues taules rodones parlarem amb 
que els que avui es dediquen a editar la seva obra 
completa, amb els que l’han editat i volen compartir 
les seves experiències i amb els nous investigadors. 
De la mateixa manera que canvia la societat, els 
temes i la presentació de les recerques i de les 
noves edicions de Verdaguer evolucionen i aquesta 
jornada vol ser un espai per a reflexionar-hi.

15/4/2023. MUHBA Vil·la Joana

Seminari La contribució de les confraries al 
paisatge sonor de Barcelona, segles xv-xvii
Coordinadora científica: Tess Knighton

Les confraries, tant gremials com devocionals, 
erigien com a protectors sants patrons i 

promovien, al llarg de l’any, cerimònies vàries, 
processons i diversos tipus de celebracions al 
carrer, amb el protagonisme indiscutible de la 
música.  Una sèrie de conferències, repartides en 
dues jornades, presenten les darreres recerques 
sobre el paper de les confraries en la experiència 
ritual i musical de la ciutat de Barcelona a finals de 
l’Edat Mitjana i durant l’Època Moderna.

18/4 i 25/4/2023. Sala Martí l’Humà 

Jornada Camins musicals de llibertat. Barcelona 
1977-1986
Coordinadors científics: Gianni Ginesi i Joaquim 
Rabaseda (ESMUC)

Entre els darrers anys del franquisme i els primers 
de la democràcia, la societat barcelonina va viure 
canvis importants i alhora contradictoris. Les 
expressions artístiques, i en particular la música, 
van ser els vehicles principals per descobrir i 
promoure altres maneres de viure individuals 
i col·lectives. La jornada vol ser un espai per 
dialogar i reflexionar sobre els camins musicals 
que marcaren la identitat cultural d’una època i de 
la ciutat.

20/4/2023. Sala Martí l’Humà 

Jornada Barcelona i la universitat: ciutat i estudis 
superiors (1401-2009)
Coordinador científic: Pedro Azara

Un dels aspectes que més ha condicionat el 
desenvolupament socioeconòmic i cultural de 
les ciutats europees des de l’edat mitjana fins als 
nostres dies ha estat l’atenció que han dedicat a 
mantenir una àmplia oferta d’estudis superiors. 
Per això mateix, en aquestes jornades estudiarem 
les principals fites i processos esdevinguts en 
l’evolució dels estudis superiors a Barcelona entre 
el segle xv i la gran crisi d’inicis del segle xxi.

26 i 27/4/2023. Sala Martí l’Humà 

Els altres Verdaguers d’Europa. 

En aquesta segona edició del seminari “Els Altres 
Verdaguers d’Europa” es dedicarà a la figura 
d’Adam Mickiewicz, poeta nacional polonès. 

27/5/2023. MUHBA Vil·la Joana

Formació

Curs Relats Urbans.  
Teoria i pràctica de l’itinerari històric

(Vegeu el destacat)

La literatura com a font primària

Segona edicio del curs “Els grans reptes del 
segle XXI a través del patrimoni literari català” 
organitzat pel MUHBA amb el Departament 
d’Ensenyament i Espais Escrits. Xarxa del 
Patrimoni Literari Català. Les dues primeres 
sessions són virtuals i aniran a càrrec de la 
Dra. Neus Real. La tercera sessió, presencial, tindrà 
lloc a MUHBA Vil·la Joana.

El curs, de 15 hores, presenta la literatura com a 
testimoni escrit d’un temps i com a font primaria 
per apronfundir en conceptes tan actuals com 
l’habitatge, el treball, exili, la guerra o la llibertat 
d’expressió.

2, 9 i 18/3/2023. Informació al web del MUHBA

Els reptes de la ciutat a través del patrimoni

Curs de 30 hores adreçat a professors de 
secundària i acreditat pel departament 
d’ensenyament a càrrec de la professora Imma 
Masdevall 

Segona setmana de juliol. 

Consulteu el web per a inscripcions

EL NOU MUSEU DE LA 
CIUTADANIA OBRE 
LES PORTES
Concebut com a mirall i portal de la ciutat, el 
MUHBA s’ha renovat completament amb motiu 
del seu 80 aniversari, de museu de la ciutat a mu-
seu de la ciutadania, un centre de coneixement 
i patrimoni obert, que es configura alhora com 
a museu àgora i museu escola. Al llarg de l’any 
s’inauguraran, reformades, nou seus patrimonials 
del museu.

Consulteu a la web del museu les dates d’inaugu-
ració dels espais museistics nous i renovats.

MUHBA PADELLÀS
La nova casa de la història de 
Barcelona
Inauguració 30/3/2023

Un veritable meeting point per explicar la història 
de la ciutat a barcelonins i turistes, analitzar el 
present i imaginar el futur. Nucli articulador del 
museu, amb l’exposició de síntesi Barcelona  
flashback renovada.
MUHBA Padellàs és la seu central del Museu. 
Conté l’exposició permanent de síntesi de la his-
tòria de Barcelona i del seu desenvolupament 
urbà;  un espai d’acollida i d’informació de tots 
els altres centres MUHBA de la ciutat, aules per 
a grups escolars i famílies i el Centre de Recerca, 
Documentació i Debat. També disposa d’una sala 
d’exposicions temporals. El visitant pot accedir a 
una galeria mirador amb magnífiques vistes urba-
nes sobre la plaça del Rei i la Via Laietana.

L’exposició permanent Barcelona flashback és una 
síntesi innovadora en les formes de mostrar i situ-
ar la trajectòria de Barcelona, amb un mètode de 
lectura històrica interrogativa d’objectes, arquitec-
tures i paisatges i amb nous programes ciutadans. 
Barcelona flashback és, alhora, una proposta edu-
cativa, i és també un projecte de recerca internaci-
onal sobre el kit mínim de coneixement i conscièn-
cia urbana que un museu de ciutat del segle xxi ha 
de proporcionar, en pro de la democràcia i del dret 
a la ciutat. Barcelona flashback s’inscriu de ple en 
el MUHBA museu de la ciutadania, museu de ciutat 
del segle xxi, a la Casa Padellàs com a Casa de la 
Història de Barcelona, nucli de la xarxa d’espais 
patrimonials del Museu per tota la ciutat. 

Domènech i Muntaner, l’urbanista
MUHBA Casa Padellàs reobre amb l’exposició 
temporal Domènech i Montaner, l’urbanista: un 
recorregut pel Lluís Domènech i Montaner més 
inèdit, en la seva vessant d’urbanista i modelador 
de la ciutat del primer terç del segle XX. Amb la 
Fundació Lluís Domènech i Montaner.

MUHBA BARCINO
De colònia a fortalesa 
Es reobre el subsol de la plaça del Rei, amb una 
operació que actualitza el relat històric de Bàrcino, 
incorpora nous coneixements derivats dels darrers 
25 anys de recerca, afegeix noves peces i materi-
als i potencia l’encaix entre del nou relat i l’espai 
patrimonial, tot facilitant la lectura de la trama 
urbana conservada de la ciutat romana.

MUHBA PALAU MAJOR I 
MUHBA SANTA CATERINA 
La capital medieval
Reforma completa de les museografies a l’espai de 
les Voltes romàniques, sota el Tinell, i a MUHBA 
Santa Caterina.

MUHBA BON PASTOR
Habitar a Barcelona  
al segle xx 
Inauguració 11/3/2023

Equipament de proximitat i de ciutat, co-gestionat 
pel MUHBA/ICUB, el Districte de Sant Andreu i el 
Centre d’Estudis-Arxiu Vilabesòs. Amb laboratori 
escolar i ciutadà, i dues exposicions. Finançat pel 
Pla de barris.

Aquest equipament mostra el repte de l’habitatge 
a Barcelona al segle xx i la seva evolució, a tra-
vés de l’espai museïtzat de quatre cases barates 
d’un dels primers polígons de la ciutat, al carrer 
Barnola i d’una exposició. “Viure a les Cases 

Barates” aquest espai museïtzat mostra la inte-
gració d’un nucli d’habitatges de la segona perifè-
ria a la ciutat de Barcelona, 1929-2010. Recorre 
la trajectòria del segon grup de “Casas Baratas” 
—conegut al llarg del temps com a Milans del 
Bosch, Carles Bonaventura Aribau i Bon Pastor—.  
L’exposició s’aproxima als moments clau que han 
marcat la història urbana de les segones perifè-
ries a Barcelona al llarg del segle xx, des de la 
seva construcció l’any 1929 fins la seva definitiva 
transformació a principis del segle xxi. Les Cases 
barates del Bon Pastor relaten les complexes i , a 
vegades, contradictòries dinàmiques de la integra-
ció dels nuclis de l’habitatge popular a la ciutat i 
reflecteixen la lluita de les majories urbanes per la 
dignitat d’habitar.

D’altra banda a l’exposició “Allotjar les majories 
1860-2010” es mostra com l’habitatge ha estat un 
repte constant a la ciutat contemporània. La per-
sistent escassetat i les escandaloses deficiències 
dels habitatges destinats a les classes obreres, 
han estat un problema compartit a moltes grans 
ciutats arreu del món. Avui que l’habitatge torna a 
ser al centre de l’agenda política, a Barcelona, es 
més útil que mai una mirada històrica de llarga du-
rada centrada en les polítiques dutes a terme i els 
seus resultats, per entendre millor la ciutat i per 
valorar les herències i les inèrcies d’un llegat que, 
també en el moment actual, segueix condicionant 
decisivament les possibles respostes.

MUHBA FABRA I COATS
Treballar a Barcelona,  
segles xviii-xx
La sala de calderes, la més gran a Catalunya, és 
l’avantsala del nou espai museístic dedicat a la 
ciutat i el treball que obrirà parcialment el 2023. 
Amb el Districte de Sant Andreu i els Amics de 
Fabra i Coats.

MUHBA CASA DE L’AIGUA
Proveir Barcelona:  
la base de la història 
Reobertura de la Casa de l’Aigua (a Trinitat Vella i 
a Trinitat Nova), després de la i amb dues exposi-
cions renovades. Amb el districtes de Sant Andreu 
i Nou Barris i les entitats de Roquetes i Trinitat 
Vella. Finançat per Pla de barris.

MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
Guerra i postguerra:  
la ciutat al límit 
Reobertura del Turó de la Rovira amb una nova 
protecció perimetral per preservar el conjunt 
patrimonial de la bateria antiaèria i el barri de 
barraques. Amb el suport del Districte d’Horta 
Guinardó.

MUHBA CENTRE  
DE COL·LECCIONS 
Col·leccionar Barcelona, 
fer museu 
El Centre de Col·leccions del MUHBA, que inclou 
l’Arxiu Arqueològic, obre un nou laboratori de 
conservació i restauració i s’equipa amb un espai 
d’acollida per a visites ciutadanes i escolars

Història pública:  
el CENTRE DE RECERCA I 
DEBAT del MUHBA 
Les recerques presentades durant el 80è aniver-
sari renoven en molts aspectes la historiografia 
de Barcelona i, a més, constitueixen la base teò-
rica i pràctica de la renovació del museu. Entre 
la dotzena de llibres que es presentaran, podem 
destacar l’Atles MUHBA d’història de Barcelona, 
i diverses obres absolutament innovadores, en-
tre les quals La muralla romana de Barcino, que 
renova la visió de la història antiga i tardoantiga, 
Pedra i poder. El Palau Major de Barcelona, llibre 
de referència en la nova museïtzació medieval, 
Barcelona hospitalària, sobre la història de curar 
a la ciutat, i Les opcions de Barcelona, sobre els 
moments clau en la trajectòria de Barcelona, dels 
temps medievals al segle xxi. 

Hi ha a més noves guies fonamentals d’histò-
ria urbana, com les dedicades als temps de la 
Contrareforma i del classicisme, a l’atenció a les 
malalties mentals i al Domènech i Montaner urba-
nista.

Consulteu a la web del MUHBA barcelona.cat/mu-
seuhistòria lloc i dates de presentació

El Museu d’Història de Barcelona ha estat durant vuit dècades el museu de 
la ciutat i ara, amb motiu del seu 80è aniversari, es reinventa, en diàleg amb 
altres museus de ciutat del món, com a museu de la ciutadania: un centre de 
coneixement arrelat al patrimoni per a tothom i arrelat per tota la ciutat. El 
projecte, que continua el Pla estratègic del museu aprovat el 2008, ha estat 
possible gràcies a la col·laboració estreta entre l’ICUB i diversos districtes, 
més l’aportació de fons del Pla de barris. 

Habitar Barcelona. Reptes, 
combats i polítiques al 
segle xx 
Exposició temporal. L’exposició presenta les 
diferents 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 
1997. 

MUHBA Oliva Artés. Fins al 30/6/2023

Actes al voltant del 8 de març
Diàleg d’Història Urbana i Patrimoni:  

Barcino en femení.  
Ser dona i mare als  
segles I-II dC 
A càrrec de la historiadora Montse Guallarte 
Salvat (Universitat de Barcelona). 

13/3/2023, 19 h. Centre Cívic Pati Llimona. 

La ciutat de les dones. 
Barcelona i els inicis del 
feminisme 
Itinerari. Una ruta que s’endinsa per la Barcelona 
de principi dels segle xx per resseguir l’empla-
çament de les primeres organitzacions i inicia-
tives impulsades per dones i dirigides a dones. 
3/3/2023, 21/4/2023 i 19/5/2023 de 18 a 20 h 

Homenatge  
a Valerie Powles
Acte d’homenatge i donar a conèixer qui va ser 
aquesta mestra i activista nascuda a Birmingham, 
precursora del Centre de Recerca Històrica del 
Poble-sec i de l’Associació per a la Història i 
Documentació de la Guerra Civil i del Poble-sec. 
4/3/2023 a partir de les 11 h  
Acte organitzat conjuntament amb el Districte de 
Sants-Montjuïc. Inclou la visita al MUHBA Refugi 307

“Fora la fam!” Dones i 
revoltes a l’ombra de la 
industrialització 
Aquest itinerari reivindica la figura de Josepa 
Vilaret i el paper protagonista de les dones en les 
revoltes socials i els treballs de cures a finals del 
segle xviii. 12/3/2023, 9/4/2023 i 21/5/2023 
d’11 a 13 h 

La Barcelona  
de Mercè Rodoreda 
Passeig literari. A càrrec de Neus Real. Comença a 
la Fundació Mercè Rodoreda (on veurem materials 
i objectes que l’autora va llegar a l’Institut d’Estu-
dis Catalans) i recorre, després, diversos escenaris 
d’Aloma, La plaça del Diamant, El carrer de les 
camèlies i Mirall trencat 26/3/2023 d’11 a 13.30 h 

Dones i rereguarda
Itinerari que ressegueix els espais de treball pro-
ductiu, els espais de cures i els espais de lluita 
política protagonitzats per dones durant la Guerra 
Civil. 11/3/2023, 21/4/2023 i 19/5/2023. d’11 a 
13.30 h. Inclou la visita al Refugi. 

Dones amb empenta  
a la Barcelona medieval 
Itinerari. Dones amb empenta i aptituds per de-
senvolupar tasques que, suposadament, estaven 
reservades només 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. 

18/3 i 7/5/2023 de les 11 a les 13.30 h

Informació i reserves al web del MUHBA:  
barcelona.cat/museuhistoria

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. . A través del diàleg artístic i documen-
tal podem recórrer la petjada històrica del barri 
i apreciar-ne l’evolució. Amb la col·laboració de 
l’Arxiu Històric del Poblenou. 

MUHBA Oliva Artés. Fins el 30/6/2023

180 anys d’Odes a Barcelona
Barcelona és una de les poques ciutats del món 
que tenen una llarga tradició d’odes. Un subgènere 
literari inaugurat per Joaquim Rubió i Ors el 1840 
i que continua ben viu avui dia.

En les odes la història de la ciutat molt sovint és 
el veritable eix vertebrador del poema i són un 
exercici de memòria històrica personal i col·lectiva.

Enguany, dins de la Setmana de la Poesia de 
Barcelona, diversos rapsodes recitaran fragments 
d’odes a Barcelona en diferents indrets del museu.

12/5/2023  
dins la Setmana 
de la Poesia de 
Barcelona Casal d’estiu. Llegir Barcelona

Una ciutat es pot llegir? I tant que sí! Una ciutat és 
com un llibre obert, només en cal conèixer l’alfa-
bet. El Casal del MUHBA proporciona eines per 
conèixer Barcelona mentre l’explorem amb els ulls 
ben oberts, càmera en mà i un munt de propostes 
diferents cada dia. Itineraris, visites i tallers que 
analitzen, reflexionen i comparen el que va passar 
a la ciutat i el que vivim avui dia, i que animen a 
imaginar el futur.

MUHBA Plaça del Rei i MUHBA Vil·la Joana, 26/6 
al 7/7/2023. Per sol·licitar beques: del 17/4/2023 
fins al 15/5/2023. Inscripcions: A partir del 
15/4/2023

Sessions informatives durant l’abril i el maig. 
Informació a la web del MUHBA

In museum 2023: 4 de març
Dia Internacional dels museus: 18 de maig
La nit dels museus: 20 de maig

Curs. Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric
Ofereix formacio especialitzada per a futurs res-
ponsables de la ideacio i la interpretacio d’itineraris 
historics urbans, amb l’objectiu de mostrar nous 
mecanismes de descoberta i presentacio dels actius 
historics i patrimonials de Barcelona. L’objectiu del 
curs es complementar l’estudi rigoros de la historia 
urbana, el patrimoni historic i la seva gestio, aixi 
com el turisme cultural barceloni, amb el coneixe-
ment de tecniques propies de la performativitat 
escenica aplicades a l’itinerari urba.PREMIS EMYA 2023 

European Museum 
Forum i Consell 
d’Europa
L’European Museum Forum  
(https://www.europeanforum.
museum/en/) (Consell d’Europa) i el 
Museu d’Història de Barcelona orga-
nitzen enguany la Conferència Anual 
i Cerimònia de Lliurament de Premis 
EMYA2023 (European Museum of the 
Year Award), amb el Premi al Museu Europeu 
de l’Any i altres guardons en categories relaciona-
des. Aquest esdeveniment de més de 40 anys de 
tradició reunirà per primer cop a Barcelona, entre 
el 3 i el 7 de maig, al voltant de 300 professionals 
destacats provinents de museus europeus que 

debatran entorn dels valors subjacents i les idees 
innovadores de l’àmbit museístic europeu. 

Als dos dies de conferència, aquest any sota el 
tema general de Democracy and democratization: 
Urgent challenges today, li seguirà un tercer dia 

de cerimònia de lliurament de premis i sopar de 
gala, que aplegarà membres de la comunitat 

EMYA, inclosos antics candidats, socis i 
amics, a més dels museus nominats als 
EMYA2023. 

Any rere any, la conferència dels EMYA 
s’ha convertit en un punt de referència 

per a la innovació i les millors pràctiques 
del sector.

Coincidint amb el 80è aniversari del MUHBA, 
serà una bona oportunitat per mostrar interna-
cionalment la reinvenció del museu de ciutat de 
Barcelona com a museu de la ciutadania, que 
s’arrela al territori i als seus espais patrimonials 
per tota la ciutat, amb col·leccions que recorren la 

llarga història de la ciutat, des de la fundació de 
la ciutat fins als nostres dies. Els participants tin-
dran l’oportunitat de visitar les diferents sales del 
MUHBA així com diferents recorreguts per la ciutat 
que inclouran espais i museus diversos, gràcies 
al programa de visites i excursions que s’ha orga-

nitzat per l’esdeveniment. Els assistents, a més, 
rebran un passi d’entrada lliure als museus muni-
cipals per a tota la setmana. El programa de les 
sessions i el formulari d’ inscripció a la Conferència 
estan disponibles a la web  
https://www.emya2023muhbabcn.com/


