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El MUHBA presenta l’exposició “Alimentar Barcelona. 
Ciutat, proveïment i salut” en el marc de la Setmana 
d’Alimentació Sostenible

L’exposició, ideada i organitzada pel MUHBA a partir de les recerques sobre el 
proveïment de la ciutat i sobre la salut dels seus habitants al llarg de la història, 
s’emmarca en el conjunt d’actes que es celebren a la Setmana de l’Alimentació Sos-
tenible, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona com a Capital Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible 2021.

L’exposició culmina el projecte Alimentar Barcelona, iniciat pel MUHBA el 2013 i que 
ha comptat també amb la col·laboració, en diferents moments, de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, de Mercats de Barcelona, de Mercabarna, del Museu d’His-
tòria de la Medicina i del projecte municipal Barcelona capital mundial de l’alimen-
tació sostenible 2021.

La direcció del projecte ha estat a càrrec de Joan Roca, director del MUHBA, i Mònica 
Blasco, cap de programes del MUHBA. D’altra banda, l›equip de comissariat ha estat 
integrat per Mercè Renom, doctora en història de la Universitat de Barcelona i Ramon 
Pujades, responsable de recerca del MUHBA, i per Enric Tello, catedràtic d’història 
econòmica de la UB, per la part de l’alimentació sostenible. Ha comptat amb l’asses-
sorament de diversos investigadors, en concret de Josep Barceló, Laura Castells, Al-
fons Zarzoso i la Fundació Alícia. 

L’exposició reuneix més de 300 peces i originals provinents de 27 prestadors entre ar-
xius, 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 primer acull la perspectiva històri-
ca i la capella els reptes actuals de l’alimentació sostenible.

Interior del mercat del Born. Josep Domínguez, 1932. AFB



Dossier de premsa

4

Alimentar Barcelona. Ciutat, proveïment i salut

Alimentar la població ha resultat sem-
pre una preocupació per a les ciutats. 
Ha estat una clau decisiva en la seva 
relació amb els territoris, en l’evolució 
de les tecnologies al llarg dels segles de 
les tecnologies per aconseguir produc-
tes alimentaris i en les condicions en 
què homes i dones han pogut nodrir-se 
i mantenir la vida. Des dels seus inicis, 
assegurar el proveïment i la seguretat 
alimentària va ser una de les ocupacions 
principals del Consell de Cent, la insti-
tució municipal barcelonina creada el 
1249. 

D’aleshores ençà, el govern de la ciutat 
ha maldat per garantir el subministra-
ment i la qualitat dels aliments, bé per-
què n’ha tingut la competència directa, 
bé perquè ha actuat de manera subsidi-
ària, o també perquè ha buscat alterna-
tives a l’acció insuficient d’altres autori-
tats. La intervenció del govern municipal 
arriba fins avui, amb Mercabarna, gran 
rebost de Barcelona i de la Mediterrània 
occidental, i amb una xarxa activa de 
mercats municipals. 

Aquesta llarga trajectòria d’implicació 
municipal decisiva en el proveïment 
alimentari és una singularitat històrica 
de Barcelona que no es dona de manera 
equiparable en la majoria de metròpolis 
europees.

Mercat del peix de Mercabarna. Eduard Olivella, 
c. 1990. AFB
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I. El Consell de Cent i el proveïment de Barcelona  
(1249-1714)

A partir del segle XIII, Barcelona va dei-
xar de ser una ciutat petita. La incorpo-
ració a les rutes del comerç mediterrani 
va impulsar la producció artesanal i les 
activitats financeres i, malgrat les crisis 
cícliques, va generar una prosperitat 
sostinguda que afavoria el creixement 
urbà i la presència d’una elit ciutadana 
rica i ben relacionada amb la monar-
quia. La influència d’aquests prohoms 
es va consolidar en aconseguir del rei el 
règim municipal per a Barcelona (1249), 
que va transformar la ciutat en un ens 
polític amb àmplia capacitat d’autoges-
tió fins a l’abolició del Consell de Cent el 
1714. 

Entre les competències adquirides progressivament pel municipi a partir del prin-
cipi del “bé comú” hi havia el proveïment alimentari i la política assistencial. La pau 
social depenia del preu del pa i de l’accés als altres aliments bàsics, especialment 
en els períodes de carestia i d’epidèmies que van afectar repetidament la ciutat i 
que podien donar lloc als temuts avalots.

Un sistema durador de gestió alimentària municipal

1. L’herència de la Barcelona comtal

2. Evitar la fam i protegir la salut

3. Controlar rutes, bastir infraestructures

El Porxo del Forment 
Un camí des de l’Ebre fins a la platja 
De la Mediterrània al moll 

4. Entre el rei i la ciutat: la supervisió del mercat pel mostassà

5. Els residus i l’agricultura de proximitat 

6. Política assistencial i de salut a l’Hospital de la Santa Creu

La dieta reconstituent: brous i carns d’aviram
Nadons i dides 

7. Llums i ombres d’un model: dèficits, excessos i malalties

Hiperostosi esquelètica idiopàtica difusa (HEID)
Càries i hipoplàsia dental
Raquitisme
Tuberculosi 

Mesures de capacitat per a liquids
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Nodrir una capital mercantil 

1. L’alimentació d’una ciutat mediterrània 

2. Els espais del proveïment urbà 

3. Mesures i pesos

4. Preparació transformació d’aliments

5. La taula parada, classe social i representació 

Estat o pauta que expressa la racció diària [o]rdinàri[a], extraordinària y demés utensilis que correspo-
nen als pobres convalecens y oficials empleats en la present Casa de Convalecència [...], 1757. Inclou 
les racions de queviures que es repartien diàriament als interns i al personal de la Casa de Convales-
cència, així com apartats sobre les racions extraordinàries i les tasques associades a l’hort i al servei 
de bugada de l’Hospital. FPHSCSP
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II. Abastiment i salut en temps del municipi borbònic 
(1715-1820)

La derrota de 1714 va comportar la su-
pressió del Consell de Cent i la confis-
cació dels seus béns. El decret de Nova 
Planta va imposar el model castellà 
d’ajuntament amb regidors vitalicis de 
nomenament reial i composició aristo-
cràtica, presidit per un corregidor que vi-
gilava l’acatament de la voluntat sobira-
na, determinada pel virrei i el seu consell 
assessor, el Reial Acord de l’Audiència de 
Catalunya. L’ajuntament va perdre l’auto-
nomia fiscal i va acumular un gran deute 
per l’incompliment de les transferències 
que li havia de fer la Reial Hisenda. 

Entre els béns comunals confiscats hi 
havia les grans infraestructures de pro-
veïment, amb la consegüent desaparició 
dels treballadors municipals que les ges-
tionaven. Tanmateix, la Reial Cèdula de Dotació de 1718 va continuar assignant al 
municipi “la provisión y abasto del pan” i “de las carnes”. No així les qüestions de 
salubritat, que la pesta de 1720 li va permetre recuperar per via d’urgència.

Un ajuntament que intervé amb les competències segrestades

1. Proveir amb pocs recursos

2. La Junta de Sanitat 

3. La iniciativa civil   

L’expansió dels horts al Pla de Barcelona 

La connexió amb Amèrica 

1. La difusió dels aliments colonials 

El Bornet de Barcelona (detall). Anònim, c. 1775. 
MUHBA
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III. Liberalisme, capitalisme i alimentació urbana  
(1821-1966)

El segle XIX va ser el de la formació dels estats liberals. La primera constitució es-
panyola data de 1812, però les restauracions temporals de l’absolutisme van com-
portar una liberalització capitalista a batzegades. L’Ajuntament va haver de fer front 
a situacions del tot singulars en el context espanyol.  
Al llarg del segle XIX, i sobretot al segle XX, la iniciativa municipal va intentar ate-
nuar els efectes de les crisis industrials promocionant l’obra pública i recuperant el 
control dels preus alimentaris en els mercats coberts de nova construcció. També 
va impulsar les infraestructures de control sanitari dels aliments i va prestar una 
atenció específica a la població infantil.

L’acció municipal sota la liberalització i la regulació estatal

1. La provisió de blat, del vaixell al ferrocarril

2. “Pa i treball!”, la precarietat de la condició obrera 

3. L’Ajuntament reprèn la iniciativa: els mercats

4. Barcelona, centre del debat higienista

5. La modernització municipal del control sanitari

La col·lecció de l’Escorxador 

Parada d’olives al mercat de la Boqueria. Josep Domínguez, 1929-1932. AFB
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6. La recerca sobre l’alimentació i la salut 

Química per al foment agrícola 
Fàrmacs per pal·liar la malnutrició

7. Retorn de la fam

El frau institucionalitzat

8. L’estructuració del proveïment urbà 

Nodrir una ciutat fabril 

1. Racionalitzar pesos i mesures 

2. Dieta obrera i dieta burgesa

3. Menjar fora de casa

4. El drama de la nutrició infantil

Contra la mortalitat, lactància 

5. L’impacte del consum de llet 

Danone i Cacaolat: innovació alimentària al Raval

6. Dels colmados als supermercats 

La funció de les neveres 

Joc de mesures de capacitat, sistema decimal. Institut Municipal d’Educació de Barcelona, primera 
meitat segle XX. MUHBA
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IV. Agroindústria, xarxes comercials i regulació complexa 
(1967-s. XXI) 

Amb el Pla d’estabilització de 1959, Es-
panya havia començat a convergir amb la 
reconstrucció d’Europa després de la Se-
gona Guerra Mundial. La indústria agro-
alimentària multiplicava els productes a 
preus assequibles i Barcelona vivia una 
transformació mercantil ambigua.  
La pervivència dels mercats públics, mal-
grat l’extensió de supermercats i superfí-
cies comercials suburbanes, va propiciar 
que l’Ajuntament decidís modernitzar-los: 
aquesta política als barris, sumada a les 
Àrees de Nova Centralitat, va frenar les 
compres suburbanes.  
Paral·lelament, la regulació alimentària 
va esdevenir més complexa amb la incor-
poració de les normatives de la Genera-
litat de Catalunya i de la Unió Europea a 
partir de la dècada de 1980. L’impacte va 
ser decisiu quan els productes alimen-
taris europeus ja van circular lliurement. 
Al segle XXI, la gestió digital, els nous 
agents comercials i l’interès pels aliments de proximitat i de temporada han diversi-
ficat encara més els productes i les formes de distribució, des del servei a domicili de 
firmes globals fins a un comerç veïnal més variat.

Canvis d’escala en la producció i el proveïment

1. L’expansió de l’agroindústria

L’abaratiment de les proteïnes animals 

2. La singularitat barcelonina: pervivència dels mercats

3. Mercabarna, motor públic del sistema alimentari

La globalització alimentària 

1. Transformacions del proveïment a l’inici del segle xxi

Vista de Mercabarna. A. Bofill. Mercabarna
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Reptes actuals

Alimentar la ciutat ha estat sempre un gran repte, el de garantir l’accés al component 
més bàsic del sosteniment de la vida per evitar carències i conflictes que comprome-
tin la salut i la pau social. La seguretat alimentària de la ciutat ha tingut sempre dos 
components. La quantitat: assegurar el proveïment d’aliments i que aquests siguin 
accessibles per a tothom. I la qualitat: vetllar pel bon estat sanitari dels aliments per 
salvaguardar així la salut de la ciutadania i evitar intoxicacions i brots infecciosos.

Alimentar la ciutat ha estat sempre un afer polític. El comú i les institucions de Bar-
celona han reclamat i exercit el dret a intervenir políticament per assolir un proveï-
ment alimentari adequat en quantitat i qualitat per a la ciutat. La capacitat de decidir 
sobre allò que mengem i com ho fem ha estat una necessitat peremptòria i un objec-
tiu cabdal de la política municipal.

L’abast territorial de la petjada alimentària de Barcelona s’ha ampliat al llarg dels 
segles a causa de l’augment demogràfic i els canvis en les formes de conreu, la cria 
d’animals, els transports i les fonts d’energia. Les polítiques alimentàries municipals 
també han variat amb les transformacions socials, tècniques, econòmiques i políti-
ques. Però d’una manera o l’altra, la institució municipal i les iniciatives ciutadanes 
han mantingut un paper actiu i han acumulat una herència col·lectiva.

Al segle XXI, la ciutat s’enfronta a nous reptes de seguretat alimentària derivats de 
l’emergència climàtica i la crisi socioambiental global. Per encarar-los, reclama i 
exerceix noves formes de sobirania alimentària orientades a la sostenibilitat, dins 
d’un espai ambiental just i segur per a tothom a la Terra. Barcelona és signatària del 
Pacte de Milà de Política Alimentària sostenible, membre de la Xarxa Alimentària de 
ciutats C40, impulsora del nou Pla director urbanístic que protegeix la infraestructu-
ra verda metropolitana proveïdora d’aliments i serveis ecosistèmics, i ha estat nomi-
nada Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. 

Quins efectes té el que mengem en la salut i com canviaran amb el temps?

Com garantirem al segle XXI una nutrició saludable per a tots els éssers humans, 
sense infringir els límits ambientals planetaris amb els quals ja hem topat?

1. Sostenibilitat
La Barcelona romana tenia uns 5.000 habitants, comprava blat que hi arribava per 
mar i venia vi que també en sortia per mar. Per sostenir el seu creixement, la ciutat ha 
ampliat aquestes xarxes de proveïment, així com l’abast de la seva petjada alimen-
tària. Avui, Barcelona té més d’1.600.000 habitants, amb un entorn metropolità que 
supera els 3.000.000.

Quina mena de sobirania alimentària és necessària i possible per a una alimentació 
sostenible?

Amb qui s’hauria de compartir, dins d’un nou territori de proveïment agroecològic?

2. Innovació
El proveïment de Barcelona hauria estat impossible sense tot un seguit de transfor-
macions agràries i canvis en la dieta dels consumidors urbans, que van intensificar 
els usos del sòl i van moderar l’ampliació de la petjada alimentària. Algunes van te-
nir lloc als horts i camps situats dins de les muralles, d’altres van afectar el conreu 
del blat i els llegums, com també la integració ramadera. La industrialització dels 
conreus ha augmentat els rendiments i abaratit els preus, però a costa d’un consum 
d’energia fòssil i del deteriorament dels sòls i els ecosistemes terrestres i marins.
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Quines innovacions es necessiten ara per fer realitat un model agroalimentari sos-
tenible?

De quina forma es pot ampliar el proveïment i respectar el medi?

 3. Proveïment
Des d’on arribaven els aliments? Quina quantitat de gra i garrofes havia d’ingerir una 
mula  per transportar en un dia l’energia dels cereals que cabien al seu carro? En 
quants dies hauria consumit tot el gra del carro? Quin paper han tingut el port, la mà-
quina de vapor o la xarxa de ferrocarril? D’on arriben els aliments? Quants camions 
passen cada dia per les carreteres portant aliments de llocs remots? Què passarà 
quan escassegi el petroli?

 Es resoldrà tot amb el canvi per vehicles elèctrics o propulsats amb hidrogen?

 S’hauran de fer canvis més profunds en tot el sistema agroalimentari?

 4. Salut
 Durant segles, els habitants de la ciutat han patit malalties i epidèmies: per carèn-
cies els pobres, per excessos els rics i per manca d’un bon sanejament tant els uns 
com els altres. A l’àrea metropolitana de Barcelona, el 14% de la població no es pot 
pagar una dieta equilibrada i són freqüents la malnutrició i l’obesitat. Patim noves 
formes de contaminació que afecten la cadena agroalimentària i s’estenen a través 
d’aquesta. La pandèmia de COVID-19 ens recorda que hi ha una sola salut, com diu 
l’OMS: la nostra i la del medi ambient són la mateixa.

Quins efectes té el que mengem en la salut i com canviaran amb el temps?

Com garantirem al segle XXI una nutrició saludable per a tots els éssers humans, sen-
se infringir els límits ambientals planetaris amb els quals ja hem topat? 5. Elaboració

5. Elaboració 
Des de 1537, els flequers de Barcelona estaven obligats a pastar el pa al pastim muni-
cipal i a vendre’l a preus fixats. Malgrat la liberalització de la panificació el 1767, la no-
ció de preu just encara era vigent en l’economia moral de la gent. Les xarxes mercantils 
van portar nous productes i van canviar les nostres rutines alimentàries. La dieta medi-
terrània va ser un descobriment popular sorgit de la necessitat a causa de l’encariment 
de la carn. La producció agroalimentària industrial i globalitzada ha canviat novament 
els nostres hàbits de compra i consum, amb dietes més insanes i malbaratadores. 

Quins canvis estan emergint i hem de promoure per desenvolupar dietes i cadenes 
agroalimentàries més sanes i sostenibles al segle XXI? 

Què és el “menjar tranquil” (slow food)?

6. Impacte 
Proveir la ciutat sempre ha projectat una petjada ecològica, però no necessàriament 
negativa. L’ecòleg Ramon Margalef considerava que els paisatges agraris en mosaic 
de l’agricultura i la ramaderia tradicionals estaven integrats amb els usos del bosc i 
contribuïen a conservar la biodiversitat. Ara, aquells paisatges s’esvaeixen sota els 
monocultius de l’agricultura industrial, separada de les granges industrials i dels 
boscos abandonats. La ramaderia global produeix un 14% de les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle i tot el sistema agroalimentari un terç. 

Quina nova transició agroecològica hem de fer perquè els agroecosistemes que pro-
veeixen la ciutat treballin a favor de   natura i no en contra? 

Com la plantegen la FAO, la Unió Europea, Via Pagesa, la Federació Internacional de 
Moviments d’Agricultura Ecològica (IFOAM) i altres moviments arreu del món?
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7. Governança
El proveïment alimentari urbà és i ha estat un afer polític. El sector alimentari sem-
pre s’ha mantingut diferent de qualsevol altre, condicionat abans i ara per les regu-
lacions públiques.

Amb el Consell de Cent entre els segles XIII i XVIII, la figura del mostassaf, la xarxa 
municipal de mercats, el hub majorista de Mercabarna, les xarxes col·laboratives, les 
cistelles ecològiques i les noves cooperatives de consum, Barcelona ha gestionat a 
través del temps el proveïment, la distribució i la comercialització d’aliments, i això 
ens ha llegat un llarg repertori de sabers, instruments i infraestructures.

Quina salut tenen les versions actuals d’aquestes infraestructures?

Com les haurem de redissenyar per desenvolupar un nou règim alimentari just per a 
tothom?

8. Salubritat
La primera legislació alimentària espanyola, precedida per segles d’ordenances mu-
nicipals, va ser un Reial decret de 1908. Al segle XIX, la primera causa de mort eren 
les malalties lligades a la salubritat. Les topografies mèdiques del XIX –i l’obra de 
Cerdà, Garcia Faria i Montoliu a Barcelona– relaten com l’higienisme va treballar per 
reduir-ne la sobremortalitat. Ara, la pandèmia de COVID-19 i la contaminació per mi-
croplàstics fan palès el fracàs de reduir el control de la salubritat alimentària, així 
com l’ús d’embolcalls plastificats i l’abús d’antibiòtics. 

Quines noves formes de concebre i gestionar la salubritat dels aliments necessitem 
al segle XXI? 

De quina manera seria convenient vigilar-les?

9. Proximitat
Encara que bona part de la petjada bladera, ramadera i forestal s’allunyés de la ciu-
tat, la Barcelona preindustrial sempre en va mantenir una part: a l’hort i el vinyet de la 
plana on ara hi ha l’Eixample, a les hortes del rec Comtal fins a Montcada i als hortets 
casolans. La gran fractura metabòlica entre la ciutat i el camp es va obrir al segle XIX. 
Ha estat un trencament biofísic i també sociocultural que ha allunyat els habitants 
de la ciutat de la pagesia i viceversa. 

Quina nova bioeconomia circular necessitem ara, al segle XXI, per guarir aquesta 
fractura metabòlica i simbòlica amb la reintegració de camp i ciutat en nous territo-
ris agroecològics? 

Quin paper hi poden tenir els horts urbans i l’agricultura periurbana com el Parc Agra-
ri del Baix Llobregat o el Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, al Vallès? 

Quins nous paisatges alimentaris caldrà construir? 

Què vol dir realment menjar de km 0?

10. Malbaratament 
L’altra cara de la fractura metabòlica és el malbaratament d’aliments. Barcelona va 
obrir el primer abocador l’any 1970. Abans, gairebé tota la brossa domèstica era orgà-
nica. Les escombraries eren recollides per fer-ne compost. Els drapaires pagaven pel 
vidre, el paper, el metall i la roba. La industrialització, l’ús de plàstics i el nou ethos 
consumista van acabar amb la cultura del reaprofitament. Ara es calcula que, a Bar-
celona, un terç dels cinc milions de menjars diaris van a les escombraries. Des de fa 
una dècada, la recollida selectiva real es manté estancada en el 35%. 
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Llibret de sala

El llibret de sala, corresponent a l’exposició presencial Alimentar Barcelona. Ciutat, 
proveïment i salut, constitueix un antèntic compendi del tema i s’ha editat en cata-
là, castellà i anglès. 

Link
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/llibalimentar-
bcn.pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/llibalimentarbcn.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/llibalimentarbcn.pdf
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Un projecte en diversos formats

Menjar d’ahir, d’avui i de demà: la història en clau alimentària
En el marc de la Setmana de l’Alimentació Sostenible, presentacions, tast, taula ro-
dona i música a l’entorn del patrimoni històric gastronòmic
16/10/2021. De 10.30 a 21 h
 
Visites comentades a l’exposició, durant tot l’any
Properes visites: 23/10/2021, 20/11/2021, 4/12/2021 i 8/1/2022. D’11.30 a 13 h.  
4/11/2021, 30/12/2021 i 20/1/2022. De 18 a 19.30 h. 
 
Itinerari Del mercat a la taula medieval
 El pa i el vi eren la base de l’alimentació medieval. Els aliments que els acompanya-
ven eren difícils de conservar i les mestresses de casa, les esclaves i les serventes 
se’n proveïen cada dia als mercats organitzats en places i carrers de la ciutat. Un 
itinerari per l’antic barri Quarter del Mar, la visita a les peces de la col·lecció de la 
Barcelona medieval del museu i l’exposició Alimentar Barcelona del Saló del Tinell 
ens ajudaran a entendre com s’organitzava l’abastament d’aliments a la ciutat i 
quins gustos i quines aromes es trobaven a les taules medievals.
27/11/2021, 18/12/2021 i 29/1/2022.
 
Visites i itineraris escolars sobre la història de l’alimentació als diferents nivells es-
colars.  
 
Jornades, conferències i diàlegs pel públic general durant tot l’any al voltant de te-
màtiques referides a l’exposició.

Informació: 
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/cat
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Crèdits

El projecte Alimentar Barcelona va ser iniciat pel MUHBA el 2013 i s’ha fet amb la 
col·laboració, en diferents moments, de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Mercats de Barcelona, Mercabarna, el Museu d’Història de la Medicina i el projecte 
municipal Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.
Organització i producció: MUHBA - Museu d’Història de Barcelona, Institut de Cul-
tura, Ajuntament de Barcelona
Direcció de l’ exposició: Mònica Blasco i Arasanz i Joan Roca i Albert
Coordinació general: Mònica Blasco i Arasanz
Comissariat: Mercè Renom Pulit i Ramon Pujades i Bataller, i Enric Tello per la part 
d’alimentació sostenible. Amb l’assessorament de Josep Barceló, Mònica Blasco i 
Arasanz, Laura Castells, Joan Roca i Albert, Alfons Zarzoso i Fundació Alícia
Coordinació tècnica i documentació: Aina Mercader
Museografia i disseny gràfic: Andrea Manenti
Revisió lingüística i traduccions: Mots - Jordi Curell i Debbie Smirthwaite
Producció i muntatge: Grop i Croquis
Il·luminació: Haz Luz 17
Conservació preventiva i restauració: Lídia Font, Anna Lázaro i Carla Puerto amb 
el suport de Rosa Prat, Natàlia Hervás, Marina Rull i ECRA ( Lourdes López i Nieves 
Zapata).
Gestió de la col·lecció: Núria Miró Alaix i Emili Revilla Cubero
Manipulació i instal·lació de peces:Tti
Emmarcatge: utangle i Estampa Marcos
Transport d’originals: Itinerart, Aliance Brother i SIT
Audiovisuals:
La riquesa de la cuina medieval, La innovació que va venir d’Amèrica, Menjar fora de 
casa (1850 -1950). Guió : Fundació Alícia i David Colom Berga, amb l’assessorament 
del MUHBA. Producció PuntTV
Mercats de ferro: La Maquinista i la modernització de Barcelona.Guió Ramon Graus. 
Producció Principal 2a films
Prestadors d’obres exposades:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Biblioteca de Catalunya; Biblioteca de Ci-
ències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·lecció especial: Bibli-
oteca Econòmica Carandell; Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra; Laura Cas-
tells; Col·lecció Josep Farrés; CRAI. Biblioteca Pavelló de la República – Universitat 
de Barcelona; CRAI - Biblioteca de la Universitat de Barcelona; CRAI Biblioteca de 
Reserva. Universitat de Barcelona; Depósito de Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército (Ejército de Tierra – Ministerio de 
Defensa); Fons Centre Excursionista de Catalunya - Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya; Fundació Concòrdia Farmacèutica - Consell de Col·legis Farmacèutics 
de Catalunya; Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya; Fundació 
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Granja Viader; Marc Martí Col·lecció; 
Ministerio de Cultura y Deporte. Arxiu de la Corona d’Aragó; Biblioteca Nacional de 
España; Mercè Renom; Museu del Disseny de Barcelona; Museu de la Farmàcia Ca-
talana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona; Museu Marítim 
de Barcelona; Museu Nacional d’Art de Catalunya; Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya; Museu de la Vida Rural; Enric Tello
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 © Imatges: 
Arxiu Històric Caprabo; Arxiu Fotogràfic de Barcelona; Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona; Arxiu Mas/Institut Amatller d’Art Hispànic; Arxiu Municipal Districte de 
Sant Martí; Arxiu Nacional de Catalunya; Biblioteca de Catalunya; Biblioteca Nacional 
de España; Bibliothèque Nationale de France, CRAI Biblioteca de Reserva. Universitat 
de Barcelona; Danone; Fundació Concòrdia Farmacèutica - Consell de Col·legis Far-
macèutics de Catalunya; Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau; 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Österreichische Nationalbibliothek de 
Viena; Mercabarna; Museu Nacional d’Art de Catalunya; Patrimonio Nacional, Real Bi-
blioteca; Fotos: Enric Gràcia, Pep Parer, Pere Vivas

Llibret de sala
Textos: 
Mercè Renom Pulit i equip assessor: Josep Barceló, Mònica Blasco, Laura Castells, 
Ramon J. Pujades i Bataller,  Joan Roca i Albert, Enric Tello, Alfons Zarzoso i Fundació 
Alícia
Revisió: 
Joan Roca i Albert 
Coordinació editorial: 
Mònica Blasco i Aina Mercader
Disseny i maquetació: 
Andrea Manenti
Revisió lingüística i traduccions: 
Mots - Jordi Curell i Debbie Smirthwaite
Impressió: 
NAOP SL
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Contacte / Material de premsa

Imatges per a premsa disponibles a l’enllaç: 
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesSto-
re/02e91fdf-7649-4b1b-a070-a8187f0b97f3
 
MUHBA Comunicació
Mercè Martínez 
mmartinezj@bcn.cat
T +34 932 562 159

https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/02e91fdf-7649-4b1b-a070-a8187f0b97f3
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/02e91fdf-7649-4b1b-a070-a8187f0b97f3

