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Com es poden  
fer les reserves… 

Podreu reservar les 
activitats d’aquesta 
agenda de dilluns a 

divendres,  
de 10 a 14 i de 16 a 19 h,  

trucant al telèfon  
93 256 21 22 o escrivint a 

amicsmuhba@bcn.cat 
o al fax 93 268 04 54 

Nota: en funció de les característiques de cada activitat es preveu 
obrir més grups. Consulteu-nos pel que fa a les dates i els horaris. 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona (itinerari)

Dissabte 23 de novembre 
El Museu Geològic, situat dins del Seminari Conciliar de Barcelona, té com a objecte 
d’estudi la paleontologia, principalment d’invertebrats. Fou fundat el 1874 pel ca-
nonge Jaume Almera i Comas i té el seu precedent en el Gabinet d’Història Natural 
creat el 1817. Des del 1885 confecciona el mapa geològic de la província de Barcelona 
i compta amb una biblioteca amb 13.000 títols, una col·lecció de 68.000 fòssils, un 
laboratori i un arxiu històric. La visita inclou altres dependències de l’edifici d’estil 
historicista projectat per l’arquitecte Elies Rogent. 

Lloc i hora de trobada: Museu Geològic del Seminari de Barcelona, c/ Diputació, 
213, a les 11 h. Durada: 2 h. Preu: 4 € per a amic/amiga. Places limitades. Reser-
ves a partir de l’11 de novembre a les 10 h. 
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3Exposició “Tapies des de l’interior” al MNAC (visita guiada)

Dissabte 19 d’octubre
Un any després de la mort de l’artista, Barcelona dedica una gran exposició a 
Antoni Tàpies en dos espais diferents, la fundació que porta el seu nom i el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), ambdues comissariades per 
Vicent Todolí. 

Visitarem la del MNAC, on es mostra l’evolució de les composicions murals 
del pintor des de la dècada de 1940 fins al 2011, és a dir, des de les textures 
gruixudes dels primers anys fins a la introducció de nous materials, com ara el 
vernís, el làtex i les planxes de metall dels darrers temps. 

Lloc i hora de trobada: Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 
les escales de la porta principal, deu minuts abans de la visita concertada 
a les 11.30 h. Durada: 1,5 h. Activitat gratuïta per a amic/amiga i acom-
panyant. Places limitades. Reserves a partir del 14 d’octubre a les 10 h.

Musical Goodbye Barcelona (sortida teatre)

Divendres 25 d’octubre  
El musical Goodbye Barcelona es va estrenar l’any 2011 al Teatre Arcola de Londres, 
amb gran èxit de crítica i de públic, per celebrar el 75 aniversari de la Guerra Civil 
Espanyola i retre un homenatge a les Brigades Internacionals. Una obra escrita per les 
britàniques Judith Johnson i KS Lewkowicz que es representa ara en català al Teatre 
del Raval de Barcelona i relata la vida d’un jove idealista anglès, que l’any 1936 de-
cideix unir-se a les Brigades Internacionals per lluitar contra el feixisme, i de la seva 
mare, que el seguirà i acabarà implicada en el conflicte. 

Lloc i hora de trobada: davant del Teatre Raval, c/ Sant Antoni Abad, 12, un 
quart d’hora abans de la funció, que és a les 21.30 h. Durada: 1,5 h. Preu: 
15,50 € per a amic/amiga i acompanyant. Places limitades. Reserves a partir del 
14 d’octubre a les 10 h. 

Sortida a València (excursió) 

Dissabte 16 i diumenge 17 de novembre 
Una sortida que té com a finalitat la descoberta del patrimoni històric d’una de 
les capitals més importants de l’antiga Corona d’Aragó i el coneixement dels 
projectes engegats per les administracions valencianes per a la seva preservació 
i divulgació. Visitarem el Museu d’Història de València i el Museu de Prehis-
tòria de València, que ocupa part de la Casa de la Beneficència i reuneix testi-
monis molt valuosos de l’antiguitat. També passejarem pels carrers de la trama 
urbana gòtica i una guia ens introduirà en la història d’indrets emblemàtics, 
com les torres de Serrans, la catedral, la basílica de la Verge dels Desamparats, 
la Llotja, la cripta de Sant Vicent Màrtir i les restes arqueològiques romanes 
de l’antiga Almoina. 

Lloc i hora de trobada: dissabte 16 novembre a les 9 h sortida de la plaça 
Catalunya (davant del Hard Rock Cafè). Diumenge 17 de novembre 
arribada a les 21 h a plaça Catalunya. Preu: 135 € per a amic/amiga i 
acompanyant. Inclou viatge en autocar, nit d’hotel, dinars del dissabte i 
diumenge i entrades als museus. Places limitades. Reserves a partir del 14 
d’octubre a les 10 h.
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4 Exposició “El món del 1714” (visita comentada) 
Dijous 16 de gener del 2014 
L’exposició mostra com, a la ratlla del 1700, la dominació europea del món 
començava a ser una realitat. Entre els anglesos, els francesos, els espanyols, els 
portuguesos i els holandesos controlaven les principals rutes comercials. Els 
seus vaixells transportaven des de matèries primeres, manufactures i productes 
exòtics fins a plata i esclaus. Amb el rerefons de la guerra de Successió, l’expo-
sició posa el focus en tres aspectes principals: d’una banda, el context general 
a l’entorn del 1700, organitzat per continents i territoris; d’altra banda, la 
participació de combatents estrangers a la guerra de Successió a Catalunya, 
i més concretament al setge de Barcelona, i, finalment, es fa ressò de l’exili 
austriacista, principalment a Viena. 

Lloc i hora de trobada: MUHBA Plaça del Rei, Saló del Tinell, 17.30 h Du-
rada: 1,5 h. Preu: gratuït per a amic/amiga del MUHBA. Places limitades. 
Reserves a partir del 10 de gener a les 10 h. 

OCTUBRE 2013 
GENER 2014

La Casa Museu-Arxiu Maragall (visita comentada)
Dimecres 11 de desembre 
Visita a la casa on residiren Joan Maragall (1860-1911) i la seva família des de 
1899, i que és avui un model d’habitatge burgès del tombant segle xix. Conserva 
el mobiliari i les estances originals: saló, menjador, dormitoris i obres d’art (de S. 
Rusiñol, R. Casas i J. Mir entre altres artistes). Actualment, és la seu de l’Arxiu 
Maragall i reuneix el fons documental i l’obra del poeta.
Lloc i hora de trobada: davant de la la casa Museu-Arxiu Maragall  
(c/ Alfons XII, 79) a les 18 h. Durada: 1,5 h. Preu: 5 € per a amic/amiga del 
MUHBA. Places limitades. Reserves a partir del 2 de desembre a les 10 h. 

La Fira de Santa Llúcia vista pel baró de Maldà (itinerari)
Dijous, 19 de desembre 
Una ruta temàtica pels voltants de la catedral a partir de les cròniques del baró 
de Maldà, que ens parlen de les llegendes que envolten les neules i els torrons, de 
l’origen del dolços i de la implantació del pessebre. 
Lloc i hora de trobada: plaça Vila de Madrid (sota la pèrgola) a les 18 h. 
Durada: 2 h. Preu: 3 € per a amic/amiga del MUHBA. Places limitades, 
Reserves a partir del 2 de desembre a les 10 h.
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MUHBA PlAçA 
dEl REi
Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00

HORARi dE visiTA
De dt. a ds. de 10 
a 19 h; dg. de 10 a 
20 h; dl. tancat

3

MUHBA viA  
sEPUlCRAl 
ROMANA
Pl. Vila de Madrid
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00

HORARi dE visiTA
De dt. a dv. d’11 a 
14 h; ds. i dg. d’11  
a 19 h; dl. tancat

4

MUHBA dOMUs  
dE sANT HONORAT
C/ de la Fruita, 2
08002 Barcelona

HORARi dE visiTA
Ds. i dg. de 10 a  
14 h; de dl. a dv.  
per a grups amb 
reserva prèvia

5

MUHBA  
El CAll
Plta. Manuel  
Ribé, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00

HORARi dE visiTA
De dt. a dv. d’11 a  
14 h; ds. i dg. d’11  
a 19 h; dl. tancat

6

MUHBA sANTA  
CATERiNA
Pl. Joan Capri
(Mercat de Santa 
Caterina)
08003 Barcelona

HORARi dE visiTA
De dl. a ds. de 10  
a 14 h; dg. tancat

7

MUHBA vil·lA 
JOANA
Ctra. Església, 104, 
Vil·la Joana 
(Vallvidrera)
08017 Barcelona
Tel. 93 204 78 05

HORARi dE visiTA
Ds., dg. i festius  
de 10 a 14 h; 
de dt. a dv.,  
per a grups amb 
reserva prèvia;  
dl. tancat

8

MUHBA PARk 
GüEll
Casa del Guarda  
c/ Olot, s/n
08024 Barcelona
Tel. 93 285 68 36

HORARi dE visiTA
De dl. a dg.
Primavera-Estiu 
(del 24 de març al 
19 d’octubre):  
de 8 a 21.30 h
Tardor-Hivern (del 
20 d’octubre al 23 
de març): de 8.30 
a 18 h 

9

MUHBA CAsA  
dE l’AiGUA
Ctra. de Ribes, 109
08033 Barcelona

1r dg. de mes  
visites comentades  
a les 12 i 13 h; 
de dt. a ds. grups 
amb reserva prèvia

10

MUHBA  
REfUGi 307
Nou de  
la Rambla, 169
08004 Barcelona

HORARi dE visiTA
Dg. a les 10.30 h 
i 12.30 h (cat.) i 
11,30 h (cast.); 
de dl. a ds., amb 
reserva prèvia

11

MUHBA TURó  
dE lA ROviRA
C/ Marià Labèrnia, 
s/n (Horta-Guinardó)
08032 Barcelona

Espai d’accés lliure

1

MUHBA TEMPlE  
d’AUGUsT
C/ Paradís, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00

HORARi dE visiTA
Dl. de 10 a 14 h; 
de dt. a ds. de 10 
a 19 h; dg. de 10 
a 20 h 

ACTIVITATS GRATUÏTES 
  Entrada gratuïta sense límit 

als centres del museu. 
  Invitacions a tots els actes 

i inauguracions d’exposicions. 

DESCOMPTES 
  Descompte d’entre un 25 % i un 50 % 

en les activitats programades pel  
museu als diferents centres. 

  Descompte d’un 10 % a la llibreria
La Central del Museu d’Història de Barcelona. 

  Descomptes en articles de la botiga. 
  5 % de descompte en la resta 

de llibreries de La Central. 

ACTIVITATS EXCLUSIVES 
  Visites comentades pels comissaris/

comissàries de les exposicions 
temporals.

  Visites a altres museus 
i institucions de la ciutat.

  Excursions i visites culturals. 
  Accés a la biblioteca del 

museu amb reserva prèvia. 

INFORMACIÓ 
  Tramesa d’informació regular 

sobre tot el que es genera als centres. 
  Tramesa del Butlletí del Museu. 

… i gaudeix d’aquests avantatges! 
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• Quota general anual: 36,10 €*
•  Quota reduïda (estudiants < 25 anys, aturats i jubilats. 

Cal presentar acreditació): 22,55 €*
• Quota familiar (famílies amb fills < 18 anys): 54,60 €*
    *Segons tarifes i preus vigents

Data de naixement

CP Província
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Podeu fer les reserves trucant al telèfon 93 256 21 22,  
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h,  

o escrivint a amicsmuhba@bcn.cat. o al fax 93 268 04 54
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Museu d’Història de Barcelona, pl. del Rei, s/n. 08002 Barcelona 

CONDICIONS 
 En totes les sortides d’un 
dia, itineraris i visites comen-
tades a museus i exposicions:

·  Cal fer la reserva i el 
pagament corresponent.

·  Cal abonar l’import 10 dies 
abans de l’activitat, si no 
la reserva es considerarà 
anul·lada. 

Atenció: no es podrà 
accedir a cap activitat  
si anteriorment no se n’ha 
fet la reserva i el pagament 
corresponents. 

bcn.cat/
museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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i inauguracions d’exposicions. 

DESCOMPTES 
  Descompte d’entre un 25 % i un 50 % 

en les activitats programades pel  
museu als diferents centres. 

  Descompte d’un 10 % a la llibreria
La Central del Museu d’Història de Barcelona. 

  Descomptes en articles de la botiga. 
  5 % de descompte en la resta 

de llibreries de La Central. 

ACTIVITATS EXCLUSIVES 
  Visites comentades pels comissaris/

comissàries de les exposicions 
temporals.

  Visites a altres museus 
i institucions de la ciutat.

  Excursions i visites culturals. 
  Accés a la biblioteca del 

museu amb reserva prèvia. 

INFORMACIÓ 
  Tramesa d’informació regular 

sobre tot el que es genera als centres. 
  Tramesa del Butlletí del Museu. 

… i gaudeix d’aquests avantatges! 
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Adreça Entitat

Nom del titular

Adreça de l’entitat

Població

Data Signatura

CP

DC Núm. de compte

Oficina

@

Població

Telèfon

DNI

• Quota general anual: 36,10 €*
•  Quota reduïda (estudiants < 25 anys, aturats i jubilats. 

Cal presentar acreditació): 22,55 €*
• Quota familiar (famílies amb fills < 18 anys): 54,60 €*
    *Segons tarifes i preus vigents

Data de naixement

CP Província

PAGAMENT MiTJANçANT dOMiCiliACió BANCàRiA

Horta-
Guinardó

nou Barris

sant andreu
Gràcia

eixample

les corts

sarrià - 
sant Gervasi

ciutat vella

sants-montjuÏc

sant martí

AMiCs  
i AMiGUEs  
dEl MUHBA

Podeu fer les reserves trucant al telèfon 93 256 21 22,  
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h,  

o escrivint a amicsmuhba@bcn.cat. o al fax 93 268 04 54

Amb el suport de:Amb la col·laboració de:
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Museu d’Història de Barcelona, pl. del Rei, s/n. 08002 Barcelona 

CONDICIONS 
 En totes les sortides d’un 
dia, itineraris i visites comen-
tades a museus i exposicions:

·  Cal fer la reserva i el 
pagament corresponent.

·  Cal abonar l’import 10 dies 
abans de l’activitat, si no 
la reserva es considerarà 
anul·lada. 

Atenció: no es podrà 
accedir a cap activitat  
si anteriorment no se n’ha 
fet la reserva i el pagament 
corresponents. 

bcn.cat/
museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura


