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Activitats destacades
Barcelona & Futbol
Barcelona, port mediterrani entre oceans
Barcelona Flashback
Innovació musical a la Barcelona
republicana
Retratar Barcelona al llindar del segle xxi
Tres Turons, Park Güell, Barcelona
Esclat Verdaguer
MIRALLES. A quarts de quatre…
Felícia Fuster a Vil·la Joana
Casals d’estiu
In Museu
A_MEN (Treball, dones i migracions)
Barcelona en Diagonal
Itineraris del curs de Relats urbans

Centre de Recerca i Debat
Espais i relats

Barcelona & futbol
MUHBA Oliva Artés, exposició Barcelona &
futbol. El gran joc social del segle xx
No es pot explicar la trajectòria contemporània
de Barcelona sense tenir en compte l’impacte del
futbol, i aquesta exposició trenca molts tòpics
des de la perspectiva de la història urbana. El
futbol ha contribuït a la construcció social de la
ciutat al llarg del segle xx: en els usos de l’espai
públic, en la internacionalització i en l’economia;
en els mitjans de comunicació, en els relats
locals, les rivalitats, els hàbits dominicals, el joc i
les joguines; i també en la vida quotidiana i en la
construcció dels barris i de les identitats personals, col·lectives i territorials.
En el passat recent, el futbol ha estat una de les
activitats que més intensament s’ha globalitzat
en l’era digital, arribant fins als darrers racons
del planeta. En el cas de Barcelona, la influència
econòmica, social, política i cultural del futbol

professional ha tingut una influència creixent
i duradora en la imatge que es té al món de la
ciutat, també com a capital de Catalunya.
En aquest segle xxi, ¿serà també el futbol,
com a joc urbà, un instrument d’inclusió social en una ciutat més plural? ¿Quan hi haurà
plena equiparació entre dones i homes? ¿Com
evolucionarà l’impacte dels grans clubs en la
ciutat i en la seva projecció exterior? ¿Quin paper
han de tenir els poders públics en el tema? Mirar
enrere pot ser un incentiu poderós per pensar
endavant…
Visites d’autor
Barcelona & futbol. El gran joc social del segle xx,
a càrrec dels comissaris Xavier Pujadas i Carles
Santacana. MUHBA Oliva Artés
15 i 29/9/2021, 18 h. 5 € . Amb reserva prèvia

Barcelona, port mediterrani
entre oceans
El testimoni del vaixell Barceloneta I
MUHBA Plaça del Rei, avantcambra
del Tinell
Instal·lació del vaixell del segle xv, anomenat
pels arqueòlegs Barceloneta I, trobat en excavar
sota l’antiga estació de Rodalies. La restauració
ha anat a càrrec del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat de Catalunya a Girona i
el MUHBA, amb la col·laboració del Servei d’Arqueologia de Barcelona i el Museu Marítim.
Després d’un llarg procés de treball per restaurar-lo i disposar-lo en condicions satisfactòries, el
MUHBA l’ha incorporat a l’exposició permanent
gràcies a la col·laboració i el patrocini del Port de
Barcelona, que és membre del Cercle del MUHBA.
Aquestes restes són el testimoni directe d’un
trànsit marítim que a les rutes mediterrànies
sumava la comunicació estable amb les ciutats
atlàntiques del nord d’Àfrica i Europa, i que va
anar fent de Barcelona la ciutat portuària cosmopolita que encara és avui. 

Seminari
Una nau tinglada del segle xv: recuperació i
interpretació
8/6/2021. De 16 a 19.30 h. MUHBA Plaça del
Rei, sala de Martí l’Humà. Gratuït. Places limitades. Es recomana fer reserva prèvia. Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA.
Visita d’autor
El vaixell medieval Barceloneta I, a càrrec de
Mikel Soberon, arqueòleg i historiador. MUHBA
Plaça del Rei, de 18 a 19 h. 5 €.
22/6/2021, 27/7/2021, 31/8/2021 i 21/9/2021

Barcelona
Flashback
MUHBA Casa Padellàs
Barcelona Flashback és una síntesi experimental
radicalment innovadora en les formes de mostrar i situar la trajectòria de Barcelona, amb un
mètode de lectura històrica interrogadora d’objectes, arquitectures i paisatges.
Barcelona Flashback s’inscriu de ple en els plans
del MUHBA com a museu de ciutat del segle xxi,
en l’horitzó de la reforma de la Casa Padellàs
com a Casa de la Història de Barcelona, nucli de
la xarxa d’espais patrimonials del museu per
tota la ciutat.
Visita comentada a l’exposició: 18/6/2021.
18 h. 5 €. Amb reserva prèvia.

Innovació musical
a la Barcelona republicana

Retratar Barcelona
al llindar del segle xxi

MUHBA Park Güell. 8è cicle Història i música de Barcelona
Concerts a la plaça de la Natura, 21 h

MUHBA Park Güell. 3r cicle Barcelona en moviment. Nits de cinema
Projeccions a la plaça de la Natura, 22 h

En el marc de la línia de recerca en patrimonis
musicals del MUHBA, dins de la programacíó de
MUHBA Park Güell aquest any continua el projecte compartit amb l’ESMUC sobre la Innovació
musical a la Barcelona republicana, que ja ha
donat lloc a una jornada d’estudi i dos concerts.

Quatre cordes per tocar-ho tot
La versatilitat d’alguns músics com Aurora Bertrana, que podia tocar des de simfonies fins a
jazz i foxtrot, va ser un dels elements clau per
a la diversa vida musical barcelonina durant la
república. Amb Marta Roma, violoncel i veu,
Gemma Abrié, contrabaix i veu, i Èlia Bastida,
violí i veu. 25/6/2021

Cançons de taverna a l’escola
i balades de cornuts a l’arxiu
L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya volia
preservar aquella música considerada representativa de la identitat catalana per honorar-la i
enaltir-la. No obstant això, les cançons tractaven
sovint temes ben mundans. Amb Carles Belda,
veu i acordió diatònic, i Jaume Arnella, veu i
guitarra. 2/7/2021
La cobla de la República
Els concerts de sardanes van ser una part important de l’activitat cultural durant la Segona
República, quan els compositors van escriure
obres cabdals que encara avui formen part del
repertori. Amb la Cobla de l’ESMUC. 9/7/2021
La veu del temps
El lied va ser un dels gèneres cultivats en la dècada de 1930, un dels camps on s’expressava clarament la vitalitat i diversitat estètica de la música
catalana del moment. Amb Mireia Tarragó, veu, i
Carmen Santamaria, piano. 16/7/2021
Totes les activitats es fan amb la col·laboració
de B:SM i requereixen reserva prèvia a través del
web del MUHBA.

En el marc de la línia de recerca del MUHBA
sobre les representacions contemporànies de la
ciutat, aquest juliol es presenta la 3a edició del
cicle Barcelona en moviment. Nits de cinema
al MUHBA Park Güell, dedicada a les mirades
sobre Barcelona en el trànsit del segle xx al xxi.
Todo sobre mi madre (1999),
Pedro Almodóvar
Dos mons es troben en aquesta pel·lícula. D’una
banda, Barcelona apareix contínuament com
una ciutat sofisticada i burgesa, amb grans
pisos, places amb palmeres i prostitutes que
viuen amb vistes a l’arquitectura modernista.
D’altra banda, però, els seus personatges sempre parlen d’un temps passat, d’una Barcelona
preolímpica on tot era més senzill i «autèntic», informal, brut i caòtic però menys fals.
29/6/2021
L’auberge espagnole o Una casa de locos
(2002), Cédric Klapisch
Barcelona és una ciutat popular per als estudiants d’Erasmus arreu d’Europa. Al principi arriben com un turista més, resseguint les passes
de les guies turístiques, però la seva condició de
residents de «llarga durada» els posa més en

contacte amb la vida urbana. Els estudiants a la
pel·lícula passen el seu propi ritual de majoria
d’edat, xoc cultural i lingüístic, barrejat amb una
necessitat d’aprofitar l’experiència. Avui dia formen part de la fauna urbana i és difícil no tenir
al veïnat algun pis ple d’Erasmus. 6/7/2021
Biutiful (2010),
Alejandro G. Iñárritu
Després d’esclatar la bombolla de la perfecció
consumista es demostra la dita que «Barcelona
és bona si la bossa sona». Aquesta pel·lícula
apareix com a símptoma d’un fi de cicle. Si bé a
les pel·lícules anteriors els protagonistes eren
estrangers que acabaven d’arribar a la ciutat,
en aquesta ocasió el fil conductor el porta un
habitant de la part de Barcelona que no surt a
les guies. La ciutat turística i dels turistes esdevé allò que passa de fons, en un segon pla…
llunyana i estranya. 13/7/2021
Totes les activitats es fan amb la col·laboració
de B:SM i requereixen reserva prèvia a través del
web del MUHBA.

Tres Turons, Park Güell,
Barcelona

Esclat Verdaguer
Homenatge a Verdaguer
Ofrena floral. El MUHBA i el Districte de Sarrià
- Sant Gervasi, com cada any, homenatgen el
poeta. Gratuït. 10/6, a les 17 h

MUHBA Park Güell. Visites i itineraris

La primera balconada de Barcelona. El creixement de la ciutat vist des dels Tres Turons.
Itinerari. 30/6, 28/7 i 25/8, a les 17.30 h. 2 €.
S’hi inclou la guia Balconada/BCN. Inici: MUHBA
Turó de la Rovira, c. Marià Labèrnia, s/n.
Barcelona 1902: urbanitzar la muntanya pelada. Itinerari. 13/6, 18/7 i 1/8 a les 19 h, i 12/9
a les 10 h. 2 €
El Park Güell i Barcelona. Visita i itinerari. 4/6,
9/7, 23/7, 6/8 i 27/8 a les 18 h, i 10/9 a les 10 h.
2€
Gaudí al Park Güell: arquitecte, urbanista i
paisatgista. Itinerari. 20/6, 25/7, 29/8 i 19/9, a
les 9.30 h. 2 €

Güell, Gaudí i Barcelona. L’expressió d’un ideal
urbà. Visita comentada. 11/6, 18/6, 2/7 i 16/7,
a les 18.30 i 19.30 h. 2 €
Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un barri obrer.
Itinerari. 6/6, 11/7, 8/8 a les 18 h, i 5/9 a les
10.30 h. 2 €

Verdaguer multiplicat
Lectures a càrrec dels escriptors que han fet estada
al MUHBA Vil·la Joana amb la beca Montserrat
Roig: Jordi Amor, Oliver Mancebo, Víctor Obiols, Carlos Robles i Gabriel Ventura. 10/6, a les
17.15 h

Inici: MUHBA Park Güell. Excepte La primera
balconada…, que comença al MUHBA Turó de la
Rovira.
Totes les activitats es fan amb la col·laboració
de B:SM i requereixen reserva prèvia a través del
web del MUHBA.

MUHBA Vil·la Joana. Juny de 2021
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
seva mort. 6/6 i 11/7, de 12 a 13 h. 5 € (Amics:
3 €)
Verdaguer i la música
Audició comentada a càrrec d’Arnau Tordera.
Verdaguer és la font a la qual han anat a abeurar-se compositors d’ahir, d’avui i de demà. Lectura dels poemes i dissecció de les músiques per
entendre com l’obra de Verdaguer es va actualitzant al llarg del temps través de la música. Al
YouTube del MUHBA a partir del 9/6.

Paraules i sons. Itinerari literari per la
Barcelona dels segles xix i xx
Paraules i sons és, a hores d’ara, un clàssic consagrat del MUHBA en la cruïlla entre els treballs
sobre el patrimonis literaris i els musicals. Un
passeig literari amb contrapunt musical pels
relats que han construït l’imaginari de la Barcelona contemporània, amb textos triats i llegits
per l’actriu i rapsoda Gemma Sangerman acompanyada pel clarinet d’Oriol Romaní. 10/6, a les
18.15 h. Gratuït. Amb reserva prèvia. Aforament
limitat

MIRALLES. A quarts de quatre… Casals d’estiu
MUHBA Plaça del Rei,
Saló del Tinell
L’exposició explica part de l’obra de
l’arquitecte Enric Miralles a partir de
quatre projectes construïts: el Cementiri
d’Igualada, el Pavelló d’Osca, el Mercat de Santa Caterina i el Parlament
d’Edimburg. S’hi apleguen maquetes,
plànols, fotografies i projeccions que
ens permeten apropar-nos al seu sistema de treball i a la manera com projectava i construïa.
Organitza: Fundació Enric Miralles
Del 15/4 al 4/7/2021

Barcelona, alimentació i salut
Al MUHBA Plaça del Rei, per a nens i nenes de 8
a 12 anys. Del 12 al 23 de juliol (dos torns)
Una ciutat es pot llegir? I tant que sí! Una ciutat és com un llibre obert, només cal saber-ne
l’alfabet. El Casal del MUHBA proporciona eines
per conèixer Barcelona tot explorant-la amb
els ulls ben oberts, càmera en mà i un munt de
propostes diferents cada dia. Aquest any el casal
pren com a tema central la importància de l’alimentació i la seva relació directa amb la salut
de la població.

Barcelona, literatura i natura
Al MUHBA Vil·la Joana, per a nens i nenes de 8 a
12 anys. Del 28 de juny al 9 de juliol (dos torns)
Enguany el MUHBA estrena un nou casal d’estiu
en un entorn privilegiat i que respira poesia, el
MUHBA Vil·la Joana. Ubicat al bell mig del Parc

Natural de Collserola, explorarem les relacions
al llarg dels segles entre la ciutat i la natura, i
també ens endinsarem en com Barcelona ha
inspirat els escriptors i els poetes. Mitjançant el
passeig, l’exploració de l’entorn, itineraris i tallers coneixerem la vegetació i la fauna, descobrirem la figura de Verdaguer i crearem un llibre
molt personal que recollirà les nostres impressions a través del dibuix, el cant i la poesia.

Felícia Fuster a Vil·la Joana

In Museu

MUHBA Vil·la Joana. Pati (si plou, a la sala d’actes)

El 19 de juny se celebrarà l’edició 2021 d’In Museu, per a la qual el
MUHBA ha elaborat una proposta que consisteix a descobrir el vaixell
del segle xv conegut com a Barceloneta I. Localitzat l’any 2008, des
d’aleshores ha rebut laboriosos tractaments de conservació que han
permès, finalment, mostrar la peça a les sales del museu.
Els participants en l’In Museu han d’anar directament a l’avantcambra
del Saló del Tinell, on hi ha instal·lat el vaixell medieval i on historiadors, arqueòlegs i restauradors del MUHBA presentaran la peça.
En català: 10.30, 12.30, 13.30, 16 i 18 h
En castellà: 11.30 i 17 h
Amb reserva prèvia. Aforament limitat

T’obro la meva veu sota dels núvols
Poemes de Felícia Fuster
Amb Tònia Passola (poeta), Marta Pérez Sierra (poeta) i Aida González (ballarina)
La poesia de l’artista barcelonina Felícia Fuster és «combat» i «cos», paraula que llisca omplint el buit.
Direm versos amb el gest i la paraula, travessant l’espai fins a l’espectador. Amb aquest espectacle
multidisciplinari que agermana literatura, música i dansa volem transmetre el caràcter visual de la
seva poesia i el seu llegat innovador i universal. Una hora de durada.
Activitat inclosa dins el cicle Poesia als Parcs, on cal fer la reserva. Organitzada per la Diputació de
Barcelona amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, el MUHBA Vil·la Joana i el Consorci
del Parc Natural de Collserola. 6/6/2021, a les 19 h

CONEIX
ELS MUSEUS
PER DINS

A_MEN (Treball,

Barcelona
en Diagonal

Itineraris del curs
de Relats urbans

MUHBA Oliva Artés. Festival Grec 2021, Creació i museus
Creació de circ contemporani que hibrida la perxa xinesa, el
moviment, el text i els audiovisuals, en què es posen en diàleg el procés de recerca artística A_MEN, una autobiografia
sobre els condicionaments socials i religiosos en les construccions de gènere, i la memòria de l’espai fabril del MUHBA
Oliva Artés, testimoni de la industrialització a la Barcelona
contemporània.
Concepció, creació i interpretació: Veronica Capozzoli.
Acompanyament artístic: Sergio González Gallego. Creació
audiovisual: Àlex Cabrer Manning. Mirada externa: Virginia
Gimeno Folgado. Escenografia: Júlia Medina Gil. Performer
site-specific: Linda de Berardinis
MUHBA Oliva Artés 3 i 4/7 a les 19 h.
Reserves al web del Grec

Un trekking urbà de 12 km, organitzat en tres sessions. La
història de la ciutat en un sol carrer. Una perspectiva sobre la
trajectòria de la Barcelona contemporània, metròpoli europea
i capital de Catalunya. Un diàleg intens sobre les controvèrsies
urbanes i urbanístiques inserides en les edificacions i els paisatges.
Itinerari. Barcelona en Diagonal, tram de ponent
De 18 a 21 h. Inici: metro L3, parada Zona Universitària,
davant la Facultat d’Economia i Empresa. 8/7/2021
Itinerari. Barcelona en Diagonal, tram central
De 18 a 21 h. Inici: pl. Francesc Macià, 10 (davant l’edifici
Winterthur). 15/7/2021
Itinerari. Barcelona en Diagonal, tram de llevant
De 18 a 21 h. Inici: Diagonal, 269-275, davant l’Escola
Ramon Llull. 22/7/2021
8,50 €/sessió. Amb reserva prèvia

L’hospital, el seminari, la universitat, la presó…
tots a l’esquerra de l’Eixample
Itinerari a càrrec de Begoña Blanco
Aquest itinerari es pregunta el perquè de la concentració de
grans equipaments a l’esquerra de l’Eixample, fet que no es
repeteix enlloc més de Barcelona. Alguns dels equipaments
existeixen a causa a la desaparició de la muralla medieval,
d’altres a arran del retorn de la universitat, però tots responen
a la voluntat de modernitzar la ciutat.
3/9/2021, de 18 a 20. Gratuït. Inici: Universitat de Barcelona.
Porta principal. Amb reserva previa

dones i migracions)

Centre de Recerca i Debat
Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni
Els Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni constitueixen el format més flexible per explorar
noves idees i per comunicar estudis sobre la
trajectòria de la ciutat, el seu patrimoni historicoartístic i les representacions urbanes de Barcelona i altres ciutats.
230. El treball portuari i la seva transformació
a Barcelona, 1760-1840
Brendan Von Briesen, historiador
14/6/2021
MUHBA Plaça del Rei. 19 h. Accessible al Youtube del MUHBA

Seminaris
Una nau tinglada del segle xv: recuperació
i interpretació
A les excavacions arqueològiques dels anys
2006-2008 al costat de l’estació de França es
van localitzar, a més de les bases del baluard de
Migjorn, les restes de la gran escullera de pedra
construïda per iniciativa del Consell de Cent entre
1477 i 1487 i el derelicte d’un vaixell enfonsat a
mitjan segle xv. En aquest seminari es presentaran
les restes arqueològiques del vaixell i es donaran
a conèixer totes les tasques que s’han dut a terme
per recuperar-lo i interpretar-lo.
Hi intervindran: Mikel Soberon, Marcel Pujol i
Lidia Font Pagès.
8/6/2021. De 16 a 19.30 h. MUHBA Plaça del
Rei, sala de Martí l’Humà. Gratuït. Places limitades. Es recomana reserva prèvia. L’enregistrament serà accessible al Youtube del MUHBA a
partir de dimarts 15 de juny..

Barcelona a la postguerra: visions literàries.
XII Seminari de literatura i ciutat
Coordinació científica: Antoni Martí Monterde, UB
Amb el final de la Guerra Civil, des dels primers
dies el franquisme, i especialment després de
1945, el règim decreta per a Espanya un aïllament de tot el que significava la modernitat
política i cultural europea. A part de les lògiques
repercussions polítiques, aquest tancament de
fronteres va tenir conseqüències molt greus
també en el pla cultural per a una ciutat com
Barcelona, de llarga tradició europeista, que
veu tallades les seves relacions lògiques amb
els grans corrents de pensament europeus.
Totes les relacions intel·lectuals internacionals
van quedar substituïdes per una cultura oficial
de referència estrictament espanyola. Aquest
estudi ressegueix com van viure aquest procés
els escriptors catalans, i les conseqüències en la
percepció de Barcelona com a capital cultural,
provincianitzada fins a l’extrem que, en irrompre
la gauche divine, semblaven cosmopolites quan,
en realitat, eren la culminació d’un procés gestat
el 1939.
Hi intervindran Mireia Sopena, editora; Antoni
Martí Monterde, UB; Marina Porras, UPF, i Joan
Safont, UdG.
12/6/2021, de 10 a 14 h. MUHBA Vil·la Joana.
Retransmissió en línia a través de la web del
MUHBA
Memòria de les lluites per l’habitatge
a Barcelona i commemoració de la vaga
de lloguers de 1931
Primera sessió del projecte, coordinada per
l’equip format per David H. Falagan, Josep
Maria Montaner, Zaida Muxí i Cristina Poza
(ETSAB) i impulsat per la Regidoria de Memòria
Democràtica.
29/6/2021. 18 h. MUHBA Oliva Artés

Formació

Presentació de publicacions

Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari
històric
El curs ofereix formació especialitzada per a la
ideació i interpretació d’itineraris urbans, amb l’objectiu 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 del turisme cultural barceloní, amb el coneixement de tècniques
pròpies de la performativitat escènica aplicades a
l’itinerari urbà.

Barcelona 1969-1979. Els anys decisius
del planejament de la metròpoli
Joan Antoni Solans
Col·lecció Pòsits
El setge confós de Barcelona. Proposta
de reinterpretació dels gravats de Jacques
Rigaud
Miquel Gea i Bullich i Laia Santanach i Suñol
Una capital mediterrània a través de les seves
cartes: Barcelona (1381-1566)
Vicent Baydal Sala
Presentació de les obres amb data pendent de
concretar.

Sessions informatives del curs 2021-2022: 22
i 29/6, i 14 i 21/9. 19 h. MUHBA Plaça del Rei,
sala Carreras Candi. Entrada lliure. Aforament
limitat. Es recomana reserva prèvia.
Informació a la web del MUHBA

Espais i relats

Juny - setembre 2021
5

Park Güell

Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Casa del Guarda. C. Olot, s/n

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

La relació entre Gaudí i la Barcelona artística i industrial
presentada en el singular edifici de la Casa del Guarda.

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

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 seva mort. 6/6/2021 i
11/7/2021. 5 € (Amics: 3 €)

En defensa pròpia.
Verdaguer contra
la censura
Visita guiada. Una activitat per
revisitar l'obra de Verdaguer a
partir de la seva confrontació
amb el poder i la lluita contra
la calúmnia i la censura.
12/9/2021. 5 € (Amics: 3 €)

Altres recorreguts urbans
«Una, grande y libre»
Escenaris de la dictadura
franquista a Ciutat Vella

Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la Transició
(1976-1979)

Un itinerari singular que
ressegueix la trajectòria de
la Barcelona contemporània
a partir dels elements que
configuren aquesta avinguda
tan emblemàtica.
Tram de ponent. 8/7/2021
Tram central. 15/7/2021
Tram de llevant. 22/7/2021
8,50 €/sessió

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 1/7/2021. 7,50 €
(Amics: 5 €)

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

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 2/9/2021. 7,50 €
(Amics: 5 €)

Barcelona i els indians.
Negocis d’ultramar
i canvi urbà, 1835-1916
Un itinerari que tracta del llegat d’aquells emprenedors que
van marxar a fer les amèriques
i que, en tornar enriquits, van
invertir part de la seva fortuna
en la transformació de la ciutat. A càrrec d’Aymara Arreaza
i Lorena Bou. 8/7/2021 i
26/8/2021. 8,50 € (Amics:
6 €). En castellà

Barcelona en Diagonal

Barcelona i la innovació
gastronòmica
Itinerari d’autor a través
dels establiments històrics, a
càrrec de Hannah Baechtold.
16/7/2021. 8 €. En anglès

Refugi 307

Gaudí al Park Güell:
arquitecte, urbanista
i paisatgista

Itinerari pel Park Güell en què
s’explica el procés de construcció i formalització del parc.
13/6/2021; 18/7/2021;
1/8/2021 i 12/9/2021. 2 €

Güell, Gaudí i Barcelona.
L’expressió d’un ideal urbà
Visita comentada a l’exposició
de la Casa del Guarda del Park
Güell, un dels pocs exemples
d’habitatge modest construïts
per Antoni Gaudí. La visita al
centre del MUHBA fa èmfasi en
la relació entre Gaudí i Güell,
entre el parc i la ciutat de
Barcelona. 11 i 18/6/2021; 2 i
16/7/2021. 2 €

Un itinerari nou que recull les
aportacions de la recerca més
recent. Ressegueix la trajectòria
de Gaudí i Güell per entendre
aquest projecte com l’obra
conjunta d’un mecenes i un
arquitecte. Situa el projecte en
la trajectòria d’un Gaudí que
expandirà el seu paper d’arquitecte compromès amb les arts
i el diàleg amb la natura, per
esdevenir urbanista i paisatgista.
20/6/2021; 25/7/2021;
29/8/2021 i 19/9/2021. 2 €

El Park Güell i Barcelona

4

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 classes
treballadores i alhora un dels
territoris escollits per les
elits barcelonines a l’hora de
construir la segona residència.
Un recorregut pels carrers de
l’antiga vila de Gràcia, on encara
avui podem admirar grans cases
del tombant del segle xix i on
trobem traces dels conflictes i
les contradiccions característics
de la metròpoli moderna.
6/6/2021; 11/7/2021;
8/8/2021 i 5/9/2021. 2 €

Visita a la Casa del Guarda
i itinerari que ressegueix
el procés de construcció i
formalització del Park Güell i
la seva relació amb la ciutat
de Barcelona. 4/6/2021; 9 i
23/7/2021; 6 i 27/8/2021 i
10/9/2021. 2 €

Itinerari que mostra com
els episodis successius de la
història de la ciutat han deixat
empremta en la primera balconada muntanyosa, la dels Tres
Turons, i al Carmel. El recorregut permet gaudir d’una de les
millors vistes sobre la ciutat.
30/6/2021; 28/7/2021
i 25/8/2021. 4 €. Amb la
col·laboració de B:SM.
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La defensa ciutadana de Barcelona.
Quatre-cents metres de galeries d’un
dels refugis antiaeris construïts sota terra
durant la Guerra Civil.

3

Plta. Manuel Ribé, s/n

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

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.
19/6/2021, 17/7/2021,
21/8/2021 i 18/9/2021.
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la
visita al Refugi 307.

Quan el Call era el call
dels jueus
Itinerari. Una aproximació històrica a les activitats quotidianes del segle xii al xiv pels llocs
més significatius del Call Major,
per acabar als espais on hi havia
hagut el Call Menor, al peu del
castell Nou. Inclou la visita a les
sitges medievals del carrer de
la Fruita i al centre MUHBA El
Call. 13/6/2021 i 5/9/2021.
8,50 € (Amics: 6 €)

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

La defensa de la ciutat
moderna
Visita. El turó de la Rovira és
un mirador natural avançat de
Collserola triat el 1937 per projectar-hi una de les defenses
antiaèries més importants de la
ciutat. 5/6/2021; 3/7/2021;
7/8/2021 i 4/9/2021. 5 €
(Amics: 3 €)

Centre de Col·leccions
del MUHBA i Arxiu
Arqueològic
Zona Franca

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

Centre de Col·leccions
Visita comentada al Centre de
Col·leccions del MUHBA i l’Arxiu
Arqueològic de la Zona Franca.
8/7/2021 i 9/9/2021. 7,50 €.
Amb reserva prèvia.

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.
5 i 26/6/2021; 3 i 17/7/2021
i 4 i 18/9/2021. Gratuïta. Amb
reserva prèvia. Visita a càrrec
del MUHBA amb la col·laboració
del Districte de Nou Barris.
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5

Fabra i Coats

6

C. Sant Adrià, 20

11

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

6
9
9
Solidaritat per sobreviure.
El Refugi 307
Visita. Espai patrimonial
decisiu per entendre els plans
de defensa passiva de Barcelona durant la Guerra Civil.
La resposta de la població,
les institucions municipals i
els caps militars de l’exèrcit
republicà per fer front al terror
aeri que va atemorir la ciutat
amb gairebé dos-cents bombardeigs. Diumenges. Gratuïta.
Amb reserva prèvia a través
del web del MUHBA.

Dones i rereguarda

El barri del Bon Pastor

Un itinerari que ressegueix
els espais de treball productiu,
els de cura i els de lluita
política protagonitzats per
dones durant la Guerra Civil.
26/6/2021, 31/7/2021,
28/8/2021 i 25/9/2021.
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la
visita al Refugi 307.

Itinerari a càrrec de l’Associació de Veïns del Bon Pastor. La
història del barri des dels seus
orígens amb les cases barates,
els temps del pare Botella i
la trajectòria de les darreres
dècades. Amb la col·laboració
de la Biblioteca del Bon Pastor.
5/6/2021. Gratuït. Amb
reserva prèvia.

Bon Pastor
C. Barnola, s/n

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

7
3

1
1

2

9
10

2

Itinerari que parteix del portal
de mar de Barcino i recorre la
muralla romana. 26/6/2021.
8 € (Amics: 5,50 €)

 orta de Mar, Domus Avinyó,
P
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?

Oliva Artés

Casa Padellàs, Plaça del Rei,
Temple d’August
i Santa Caterina
De la ciutat romana
al Palau Reial Major
medieval

Dins i fora muralles: poder,
higiene i comerç a Barcino

12

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

Parc de les Aigües de la Trinitat Vella
Torrent de la Perera, s/n

Itinerari. Un recorregut pels
acords i desacords entre el pla
Cerdà, les propostes arquitectòniques del modernisme i
el noucentisme i la promoció
immobiliària, des del final
del segle xix fins a mitjan
segle xx. 15/7/2021. 8 €
(Amics: 6 €)

C. Nou de la Rambla, 175

El Call

Barcelona 1902: urbanitzar
la muntanya pelada

8

Casa de l’Aigua

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

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

Verdaguer i Barcelona

11

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

4

Vil·la Joana

Turó de la Rovira

Barcino/BCN
Itinerari. Un viatge d’anada i
tornada entre Barcino i Barcelona que permet situar el pòsit
deixat per la ciutadania romana i l’impacte de convertir les
seves restes en monuments.
L’itinerari recorre la Via Sepulcral Romana, aqüeductes,
muralles, el temple d’August i
el subsòl del MUHBA Plaça del
Rei. 27/6/2021 i 4/7/2021.
Inici: MUHBA Via Sepulcral
Romana. 8 € (Amics: 5,50 €)

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. 30/7/2021 i
27/8/2021. 8 € (Amics: 6 €)

Barcelona Flashback.
Kit d’història
en 100 objectes
Visita comentada a l’exposició. Una síntesi innovadora
de la història de Barcelona
en cent objectes, un mètode
de lectura de la ciutat en clau
històrica i el kit mínim de
coneixement i consciència
urbana. 18/6/2021. 5 €

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

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?

Cristianisme, visigots
i poder a la Barcelona
dels segles iv al vii
Visita comentada a l’exposició
i les restes arqueològiques
del palau i l’aula episcopal, el
baptisteri i l’església de planta
de creu grega. 23/7/2021.
7,50 € (Amics: 5 €)

El Palau Reial Major

La formació d’una capital.
La ciutat medieval
Itinerari que parteix del Palau
Reial Major per endinsar-se en
el sector entorn de Santa Maria
del Mar. S’hi explica la configu
ració espacial i social de la
ciutat medieval. 11/6/2021 i
3/9/2021. 8 € (Amics: 6 €)
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C. Espronceda, 142-146

Visita comentada que recorre
els espais que havien format
part de l’antic palau dels comtes
reis catalans i mostra la transformació de l’antic palau en el
Palau Reial Major de Barcelona.
6/8/2021 i 17/9/2021.
7,50 € (Amics: 5 €)

L’obertura de la Via
Laietana i la creació
del barri Gòtic
L’itinerari mostra quina era
la percepció que es tenia
del patrimoni cultural al
començament del segle xx,
i els debats que hi va haver a
l’hora de donar forma a la nova
avinguda i monumentalitzar el
centre històric amb motiu de
la seva obertura. 21/7/2021
i 19/9/2021. 8,50 € (Amics:
6 €). Inici: Plaça del Rei

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. 14/7/2021. 8,50 €
(Amics: 6 €)

Interrogar Barcelona
Visita comentada. Una
exposició que explica la història
de la ciutat des del segle xviii
fins a l’actualitat. 16/6/2021,
7/7/2021, 4/8/2021 i
8/9/2021. 7,50 € (Amics: 5 €)

1
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)

De la ciutat romana
al Palau Reial 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. 30/7/2021 i
27/8/2021. 8 € (Amics: 6 €)

Barcelona Flashback.
Kit d’història
en 100 objectes
Visita comentada a l’exposició. Una síntesi innovadora
de la història de Barcelona
en cent objectes, un mètode
de lectura de la ciutat en clau
històrica i el kit mínim de
coneixement i consciència
urbana. 18/6/2021. 5 €

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

Cristianisme, visigots
i poder a la Barcelona
dels segles iv al vii
Visita comentada a l’exposició
i les restes arqueològiques
del palau i l’aula episcopal, el
baptisteri i l’església de planta
de creu grega. 23/7/2021.
7,50 € (Amics: 5 €)

El Palau Reial Major

La formació d’una capital.
La ciutat medieval

Visita comentada que recorre
els espais que havien format
part de l’antic palau dels comtes
reis catalans i mostra la transformació de l’antic palau en el
Palau Reial Major de Barcelona.
6/8/2021 i 17/9/2021.
7,50 € (Amics: 5 €)

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. 11/6/2021 i
3/9/2021. 8 € (Amics: 6 €)

L’obertura de la Via
Laietana i la creació
del barri Gòtic
L’itinerari mostra quina era
la percepció que es tenia
del patrimoni cultural al
començament del segle xx,
i els debats que hi va haver a
l’hora de donar forma a la nova
avinguda i monumentalitzar el
centre històric amb motiu de
la seva obertura. 21/7/2021
i 19/9/2021. 8,50 € (Amics:
6 €). Inici: Plaça del Rei

Dins i fora muralles: poder,
higiene i comerç a Barcino

2

Itinerari que parteix del portal
de mar de Barcino i recorre la
muralla romana. 26/6/2021.
8 € (Amics: 5,50 €)

 orta de Mar, Domus Avinyó,
P
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?

Barcino/BCN
Itinerari. Un viatge d’anada i
tornada entre Barcino i Barcelona que permet situar el pòsit
deixat per la ciutadania romana i l’impacte de convertir les
seves restes en monuments.
L’itinerari recorre la Via Sepulcral Romana, aqüeductes,
muralles, el temple d’August i
el subsòl del MUHBA Plaça del
Rei. 27/6/2021 i 4/7/2021.
Inici: MUHBA Via Sepulcral
Romana. 8 € (Amics: 5,50 €)

El Call

3

Plta. Manuel Ribé, s/n

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

Quan el Call era el call
dels jueus
Itinerari. Una aproximació històrica a les activitats quotidianes del segle xii al xiv pels llocs
més significatius del Call Major,
per acabar als espais on hi havia
hagut el Call Menor, al peu del
castell Nou. Inclou la visita a les
sitges medievals del carrer de
la Fruita i al centre MUHBA El
Call. 13/6/2021 i 5/9/2021.
8,50 € (Amics: 6 €)

4

Vil·la Joana

5

Park Güell

Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Casa del Guarda. C. Olot, s/n

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

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

Verdaguer i Barcelona
Visita comentada al primer
pis de Vil·la Joana, dedicat a
Verdaguer i a la Barcelona
que trepitjà el poeta i que el
plorà i l’homenatjà després
de la seva mort. 6/6/2021 i
11/7/2021. 5 € (Amics: 3 €)

En defensa pròpia.
Verdaguer contra
la censura
Visita guiada. Una activitat per
revisitar l'obra de Verdaguer a
partir de la seva confrontació
amb el poder i la lluita contra
la calúmnia i la censura.
12/9/2021. 5 € (Amics: 3 €)

Barcelona 1902: urbanitzar
la muntanya pelada
Itinerari pel Park Güell en què
s’explica el procés de construcció i formalització del parc.
13/6/2021; 18/7/2021;
1/8/2021 i 12/9/2021. 2 €

Güell, Gaudí i Barcelona.
L’expressió d’un ideal urbà
Visita comentada a l’exposició
de la Casa del Guarda del Park
Güell, un dels pocs exemples
d’habitatge modest construïts
per Antoni Gaudí. La visita al
centre del MUHBA fa èmfasi en
la relació entre Gaudí i Güell,
entre el parc i la ciutat de
Barcelona. 11 i 18/6/2021; 2 i
16/7/2021. 2 €

Fabra i Coats

6

Gaudí al Park Güell:
arquitecte, urbanista
i paisatgista
Un itinerari nou que recull les
aportacions de la recerca més
recent. Ressegueix la trajectòria
de Gaudí i Güell per entendre
aquest projecte com l’obra
conjunta d’un mecenes i un
arquitecte. Situa el projecte en
la trajectòria d’un Gaudí que
expandirà el seu paper d’arquitecte compromès amb les arts
i el diàleg amb la natura, per
esdevenir urbanista i paisatgista.
20/6/2021; 25/7/2021;
29/8/2021 i 19/9/2021. 2 €

El Park Güell i Barcelona

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 classes
treballadores i alhora un
dels territoris escollits per les
elits barcelonines a l’hora de
construir la segona residència.
Un recorregut pels carrers de
l’antiga vila de Gràcia, on encara
avui podem admirar grans cases
del tombant del segle xix i on
trobem traces dels conflictes i
les contradiccions característics
de la metròpoli moderna.
6/6/2021; 11/7/2021;
8/8/2021 i 5/9/2021. 2 €

Visita a la Casa del Guarda
i itinerari que ressegueix
el procés de construcció i
formalització del Park Güell i
la seva relació amb la ciutat
de Barcelona. 4/6/2021; 9 i
23/7/2021; 6 i 27/8/2021 i
10/9/2021. 2 €

7

C. Sant Adrià, 20

Oliva Artés

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.

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.

Interrogar Barcelona

C. Espronceda, 142-146

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. 14/7/2021. 8,50 €
(Amics: 6 €)

Visita comentada. Una exposició que explica la història
de la ciutat des del segle xviii
fins a l’actualitat. 16/6/2021,
7/7/2021, 4/8/2021 i
8/9/2021. 7,50 € (Amics: 5 €)
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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 19151917 per l’Ajuntament de Barcelona.

Refugi 307

10

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.

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

Bon Pastor
C. Barnola, s/n

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.
5 i 26/6/2021; 3 i 17/7/2021
i 4 i 18/9/2021. Gratuïta. Amb
reserva prèvia. Visita a càrrec
del MUHBA amb la col·laboració
del Districte de Nou Barris.

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.
19/6/2021, 17/7/2021,
21/8/2021 i 18/9/2021.
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la
visita al Refugi 307.

9

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

Solidaritat per sobreviure.
El Refugi 307
Visita. Espai patrimonial decisiu per entendre els plans de
defensa passiva de Barcelona
durant la Guerra Civil. La resposta de la població, les institucions municipals i els caps
militars de l’exèrcit republicà
per fer front al terror aeri que
va atemorir la ciutat amb gairebé dos-cents bombardeigs.
Diumenges. Gratuïta. Amb
reserva prèvia a través del web
del MUHBA.

Dones i rereguarda
Un itinerari que ressegueix
els espais de treball productiu, els de cura i els de lluita
política protagonitzats per
dones durant la Guerra Civil.
26/6/2021, 31/7/2021,
28/8/2021 i 25/9/2021.
8,50 € (Amics: 6 €). Inclou la
visita al Refugi 307.

El barri del Bon Pastor
Itinerari a càrrec de l’Associació de Veïns del Bon Pastor. La
història del barri des dels seus
orígens amb les cases barates,
els temps del pare Botella i
la trajectòria de les darreres
dècades. Amb la col·laboració
de la Biblioteca del Bon Pastor.
5/6/2021. Gratuït. Amb reserva prèvia.

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

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

La primera balconada de
Barcelona. El creixement
de la ciutat vist des dels
Tres Turons
Itinerari que mostra com
els episodis successius de la
història de la ciutat han deixat
empremta en la primera balconada muntanyosa, la dels Tres
Turons, i al Carmel. El recorregut permet gaudir d’una de les
millors vistes sobre la ciutat.
30/6/2021; 28/7/2021 i
25/8/2021. 4 €. Amb la col·
laboració de B:SM.

La defensa de la ciutat
moderna
Visita. El turó de la Rovira és
un mirador natural avançat de
Collserola triat el 1937 per projectar-hi una de les defenses
antiaèries més importants de la
ciutat. 5/6/2021; 3/7/2021;
7/8/2021 i 4/9/2021. 5 €
(Amics: 3 €)

Altres recorreguts urbans
«Una, grande y libre»
Escenaris de la dictadura
franquista a Ciutat Vella

Tothom al carrer! La lluita
per les llibertats a la
Barcelona de la Transició
(1976-1979)

Un itinerari singular que
ressegueix la trajectòria de la
Barcelona contemporània a
partir dels elements que configuren aquesta avinguda tan
emblemàtica.
Tram de ponent. 8/7/2021
Tram central. 15/7/2021
Tram de llevant. 22/7/2021
8,50 €/sessió

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 1/7/2021. 7,50 €
(Amics: 5 €)

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

Itinerari d’autor a càrrec de
Josep Grau. 2/9/2021. 7,50 €
(Amics: 5 €)

Barcelona i els indians.
Negocis d’ultramar
i canvi urbà, 1835-1916
Un itinerari que tracta del llegat d’aquells emprenedors que
van marxar a fer les amèriques
i que, en tornar enriquits, van
invertir part de la seva fortuna
en la transformació de la ciutat. A càrrec d’Aymara Arreaza
i Lorena Bou. 8/7/2021 i
26/8/2021. 8,50 € (Amics:
6 €). En castellà

Barcelona en Diagonal

Barcelona i la innovació
gastronòmica
Itinerari d’autor a través
dels establiments històrics, a
càrrec de Hannah Baechtold.
16/7/2021. 8 €. En anglès

Itinerari. Un recorregut pels
acords i desacords entre el pla
Cerdà, les propostes arquitectòniques del modernisme i
el noucentisme i la promoció
immobiliària, des del final del
segle xix fins a mitjan segle
xx. 15/7/2021. 8 € (Amics:
6 €)
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Centre de Col·leccions
del MUHBA i Arxiu
Arqueològic
Zona Franca

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

Centre de Col·leccions
Visita comentada al Centre de
Col·leccions del MUHBA i l’Arxiu
Arqueològic de la Zona Franca.
8/7/2021 i 9/9/2021. 7,50 €.
Amb reserva prèvia.

