
MUHBA 2023
80è ANIVERSARI

EMYA 2023, PREMIS  DELS MUSEUS EUROPEUS,  
EMF/ CONSELL D’EUROPA 
MUHBA, 3-6 DE MAIG DE 2023 

Barcelona, capital europea dels museus
www.emya2023muhbabcn.com 

Els premis EMYA, sovint considerats com els Nobel 
dels museus, els organitza enguany a Barcelona
el MUHBA. Sota el lema “Democracy and democrati-
zation. Urgent challenges today”, els actes es faran al 
Saló del Tinell i en espais de diverses institucions 
culturals de la ciutat. Es preveu l’assistència 
d’almenys trenta-tres delegacions europees. 
Vegeu la llista de nominats a: www.europeanforum. 
museum/en/news/emya- twentythree-nomination. 
La cerimònia de lliurament de premis se celebrarà el 
dissabte 6 de maig de 18 a 21 h. 
Els museus de Barcelona, com a capital de 
Catalunya, estan convidats a tenir-hi un paper 
especial, i s’hi oferiran visites als assistents. 

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 programa d’activitats pot experimentar
canvis a darrera hora.
Consulteu el web del MUHBA: 
barcelona.cat/museuhistoria
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MUSEU D’HISTÒRIA 
DE BARCELONA 
EL MUSEU DE 
LA CIUTADANIA



EL 2023, AMB MOTIU DEL VUITANTÈ ANIVERSARI 
DE LA INSTITUCIÓ, OBRE LES PORTES EL NOU 
MUSEU DE LA CIUTADANIA, UNA ENTITAT
PATRIMONIAL DE CONEIXEMENT HISTÒRIC URBÀ 
DIFOSA PER LA CIUTAT I AMB PARTICIPACIÓ 
DE LA CIUTADANIA, AMB 55 SALES AGRUPADES 
EN 16 ESPAIS PATRIMONIALS.

NEIX EL NOU MUSEU 
DE LA CIUTADANIA
El MUHBA, el primer museu de la ciutadania al món, 
deriva del Pla estratègic del museu que va presentar 
l’Institut de Cultura de Barcelona el 3 de juny de 2008. 
En execució durant el període 2009-2025, ha estat 
reconegut per l’ICOM i altres instàncies internacionals:
· Centre de Recerca Urbana. 
 Una síntesi, l’Atles MUHBA d’història de Barcelona.
· Multiplicitat de llenguatges  i formats: 
 llibrets guia i Atles MUHBA.
· Espais patrimonials per tota la ciutat: 
 de la idea de 2008 a les realitzacions de 2023.
· Inauguració d’espais patrimonials el 2023 i una   
 renovació museística completa  el 2025.

MUHBA 80 anys és l’ocasió de posar a disposició 
pública el treball efectuat durant anys per un equip 
cohesionat, que ni la pandèmia va interrompre. 
El nou model de museu ciutadà es presentarà 
oficialment a Nova York el setembre de 2023 amb 
motiu del Congrés Mundial de Museus 
de Ciutat de l’ICOM/Camoc.

INAUGURACIÓ D’ESPAIS PATRIMONIALS 
NOUS O RENOVATS ELS ANYS 2019-2023 

MUHBA CENTRE DE COL·LECCIONS
Nou laboratori de restauració i nova sala de museu 
àgora i museu escola. 
Obertura: dimarts 28 de febrer, 11 h
MUHBA BON PASTOR, CIUTAT I HABITATGE
Inauguració del nou equipament: dissabte 11 de març, 
12.30 h. Coparticipat amb els veïns i veïnes, les entitats 
del Bon Pastor i el Districite de Sant Andreu.

MUHBA FABRA I COATS
Obert per obres amb dues exposicions: Fabra i Coats, 
empresa i treball i Fabricar a Barcelona. Visita als 
treballs en curs a la Nau F i a la Sala de Calderes, 
dissabte 25 març, 11.30 h, amb el Districte de  Sant 
Andreu, els Amics de la Fabra i altres entitats.
MUHBA SANTA CATERINA 
Inauguració: dilluns 27 de març, 11.30 h, amb el Districte 
de Ciutat Vella, mercats, paradistes i entitats.

MUHBA PADELLÀS, CASA DE LA HISTÒRIA 
DE BARCELONA, MUHBA BARCINO I 
MUHBA PALAU MAJOR 
· MUHBA Casa Padellàs com a casa de la   
 història de Barcelona: museu àgora, museu   
 escola, museu síntesi, museu recerca. 
 Inauguració: dimecres 29 de març, 19 h.
· Obertura  de l’exposició permanent Barcelona   
 flashback.
· Obertura de l’exposició temporal Domènech i 
  Montaner, urbanista, amb la Fundació Domènech 
 i Montaner.
· Obertura de la renovació completa del subsòl al   
 MUHBA Barcino (ciutat antiga) i al MUHBA Palau   
 Major (ciutat medieval i postmedieval).
MUHBA CASA DE L’AIGUA
Obert per obres amb l’exposició La revolució de l’aigua 
a Barcelona. Del món preindustrial al repte ambiental, 
dissabte 1 d’abril, 11.30 h, amb els districtes de Sant 
Andreu i Nou Barris i les entitats de Trinitat Vella, 
Trinitat Nova i Roquetes. 
MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
Visita al nou recinte arqueològic (data a determinar).   
MUHBA VIRTUAL
El museu digital de Barcelona. 
Inauguració: novembre de 2023.
   

EXPOSICIONS TEMPORALS MUHBA 80 ANYS

· Domènech i Montaner, urbanista, 
 Any Domènech i Montaner, MUHBA Casa Padellàs, 
 29 de març
· Rubió i Tudurí i Collserola, 
 MUHBA Vil·la Joana, 10 de juny
· MUHBA 80 anys, història del museu d’història,   
 novembre de 2023
· Moure Barcelona. De Cerdà al segle XXI,    
 fase I, Saló del Tinell, novembre de 2023. 
· August i Domènech al temple, d’Antoni Llena, 
 Any Domènech i Montaner, desembre de 2023.

Consulteu les dates definitives al web del MUHBA: 
barcelona.cat/museuhistoria

LA NOVA HISTÒRIA DE BARCELONA: 
PRESENTACIONS 2023

El vuitantè aniversari del museu ha estat un motiu 
per impulsar la recerca, que ha donat els seus fruits. 
Al llarg de tot l’any 2023 es presentaran un seguit de 
treballs que comporten una renovació a fons de la 
historiografia de Barcelona. 

· Atles MUHBA d’història de Barcelona, 
 1 de març

· La muralla de Barcino, Alessandro Ravotto, 
 15 de març
· European City Museums, diversos autors, 
 30 de març
· Pedra i poder. El Palau Major, Ramon Pujades, 
 13 d’abril (vigília de l’aniverssari del museu)
· Les opcions de Barcelona, Ramon Grau, 4 vol. 
 (dos volums es presentaran el 14 de juny i els altres  
 dos al novembre)
· Eix Besòs, guia metropolitana d’història urbana, 
 21 de juny
· Barcelona hospitalària. La ciutat i els seus   
 hospitals, s. XV-XX, diversos autors, 28 de juny
· Domènech/BCN. Guia d’història urbana i 
 presentació del projecte Temple d’August &   
 Domènech i Montaner, d’Antoni Llena, 6 de juliol
· Barcelona, esplendor i crisi del segle XV, 
 diversos autors, setembre
· MUHBA, diari de pandèmia, Joan Roca, octubre
· El comerç baixmedieval: les “pises catalanes”, 
 Mikel Soberón, novembre
· Quarhis, número monogràfic d’arqueologia,   
 genètica i salut, desembre
· Noves guies d’història urbana MUHBA 80 anys:   
 Ibers/BCN, Rec comtal/BCN, 
 Contrareforma/BCN, Classicisme/BCN, 
 Hospitals/BCN, Salut mental/BCN. 

   
Les dates són orientatives
Consulteu el web del MUHBA
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 1 de març

La muralla de Barcino, Alessandro Ravotto, 

Atles MUHBA
d’història de Barcelona

L’Atles MUHBA d’història de Barcelona posa la ciutat davant 
del mirall per interrogar els seus temps i espais. S’estructura en 
tres parts. La primera ressegueix les ròtules i les continuïtats 
de la trajectòria històrica de Barcelona, abordant les opcions 
–i les contradiccions– de les seves elits i majories. Cada capítol 
té un text general que permet, alhora, interrogar les peces de 
les coŀ leccions del museu, una aproximació cartogràfi ca a 
l’estructura urbana, la visió geopolítica del moment, un punt 
de vista especialitzat en una qüestió decisiva del període, i 
una mirada sobre el paisatges contemporanis. La segona part 
aborda temes estratègics de la Barcelona del segle XX. 
La tercera, mostra la nova organització en xarxa del MUHBA, 
nou museu de la ciutadania, amb 55 sales ubicades en 19 
espais patrimonials per tota la ciutat.
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