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JUNY - SETEMBRE 2019

En les activitats  
programades pel MUHBA,  
els AMICS i AMIGUES  
gaudiu de descomptes



Picasso, la mirada del fotògraf 
Visita comentada

Dijous 13 de juny 
L’exposició proposa una immersió en l’univers de 
Pablo Picasso a través de la fotografia, un mode 
d’expressió polisèmic per naturalesa, ja que produ-
eix imatges tan diverses que porten en elles totes les 
facetes d’un creador que és alhora autor, model, tes-
timoni i espectador de la seva obra i de la seva vida.
Aquest passeig fotogràfic de taller en taller intenta 
mostrar la riquesa pluridisciplinària de l’obra picas-
siana, on l’experimentació és la prioritat, amb in-
dependència de la tècnica i el suport utilitzats. Des 
de quan juga a ser reporter durant un estiu, fins a 
la utilització de la seva imatge com a icona, passant 
per l’autoretrat inspirat i juganer, Picasso manté 
sempre una relació complexa i intensa amb la foto-
grafia i els fotògrafs.
Trobada: entrada principal del Museu Picasso 
de Barcelona, c. Montcada, 15-23, 08003 
Barcelona, a les 17 h. Durada: 1,15 h. Preu: 
gratuït per a amic o amiga del MUHBA i per 
a acompanyant. Places limitades. Reserves a 
partir del dilluns 3 de juny a les 10 h

Arqueologia a l’exili. El Museu 
d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)
Visita comentada 

Dissabte 29 de juny
La Guerra Civil espanyola, del final de la qual se ce-
lebra enguany el 80è aniversari, constitueix un dels 
episodis més tràgics, dolorosos i de més repercussió 
política, social i econòmica de tota la història cata-
lana del segle xx.
L’exposició vol explicar aquest episodi encara poc 
conegut de la història cultural i patrimonial del 
nostre país i, alhora, retre homenatge als homes i 
dones que, enmig de les dificultats d’una guerra, 
treballaren incansablement per protegir el patri-
moni cultural català i garantir-ne la transmissió a 
la posteritat.
Trobada: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
pg. de Santa Madrona, 39-41, Parc de 
Montjuïc, 08038 Barcelona, a les 13 h. 
Durada: 1 h. Preu: 2,70 € per a amic o amiga 
del MUHBA i per a acompanyant. Places limi-
tades. Reserves a partir del 3 de juny a les 10 h

Montserrat: art i literatura Sortida

Dissabte 6 de juliol 
Aprofitant la presentació d’una ruta literària per 
Montserrat encarregada a Espais Escrits, Xarxa del 
Patrimoni Literari Català, de la qual el MUHBA 
forma part, en la qual participaran els rapsodes 
Lluís Soler, Montse Vellvehí i Marina Rosell, hem 
cregut convenient organitzar una sortida de tot el 
dia. “Amb vostre nom comença nostra història” es 
presentarà a la sala de la façana del Monestir. En ar-
ribar a Montserrat aprofitarem per visitar el Museu 
i contemplar l’escultura de Jaume Plensa instal·lada 
recentment a l’atri de l’abadia. A mitja tarda, l’auto-
car s’aturarà a l’Espai d’Art Sean Scully a Santa Ce-
cília de Montserrat, on ens mostraran la intervenció 
d’aquest artista a la capella romànica.
Trobada: rda. Universitat, 11, a les 8.30 h. 
Arribada prevista a les 19 h. Durada: tot el dia. 
Preu: 24,50 € per a amic o amiga del MUHBA 
i per a acompanyant (inclou dinar i visites 
comentades). Places limitades. Reserva a partir 
del dilluns 3 de juny a les 10 h

Relatar la ciutat Itineraris
Laboratori de propostes dels alumnes del Curs de 
Relats Urbans del MUHBA 2018-2019. Itineraris 
oberts al públic que proposen els alumnes del curs:
Dissabte 13 de juliol
•  De camino a la plaza… Memoria del mercado bar-

celonés, a càrrec d’Eliana Carrillo (en espanyol). 
Trobada: porta principal del Mercat del Born 
(CCM El Born), pl. Comercial, a les 8 h. Final: 
Mercat de Sant Antoni. Durada: 2,5 h

Divendres 19 de juliol
•  La batalla de Barcelona (19-20 de juliol de 1936), 

el inicio de una revolución, a càrrec de David Bur-
ruezo (en espanyol). Trobada: porta principal de la 
Universitat de Barcelona, Gran Via, 585, a les 17 h. 
Final: monument a Colom. Durada: 2,5 h.

•  Quan la ciutat comença a mirar el cel. L’aeronàu-
tica a Barcelona, 1784-1936, a càrrec de Lluís 
Corominas. Trobada: davant el cinema Comedia, 
a pg de Gràcia amb Gran Via, a les 18 h. Final: 
Porta de la Pau. Durada: 3 hores

Places limitades. Cal fer la reserva al web del 
MUHBA.

JUNY 2019 JULIOL 2019 SETEMBRE 2019
Els Vallmitjana i els seus deixebles 
modernistes a les col·leccions del 
MMBCN Visita comentada 

Dijous 5 de setembre
Amb motiu de la commemoració del centenari de 
la mort de l’escultor Venanci Vallmitjana i Barbany 
(1830-1919), el Museu del Modernisme de Barce-
lona vol participar en les activitats programades a 
través d’una visita especial que faci valer l’obra dels 
germans Vallmitjana. Una bona excusa, doncs, per 
fer una relectura del fons escultòric del museu.
Us proposem un itinerari pel museu en què pren-
drem com a fil conductor l’obra La Pietat dels 
Vallmitjana. Una peça que dialoga amb les d’altres 
artistes que van formar-se al seu taller i dels quals 
el MMBCN conserva destacats exemples: Rossend 
Nobas, Eusebi Arnau o Josep Llimona, entre d’altres.
Trobada: Museu del Modernisme de Barcelona, 
c. Balmes, 48, 08007 Barcelona, a les 17 h. 
Durada: 1 h. Preu: 7 € per a amic o amiga del 
MUHBA i per a acompanyant. Places limitades. 
Reserves a partir del dilluns 3 de juny a les 10 h

Oriol Maspons, la fotografia útil  
Visita comentada

21 de setembre 
Primera gran exposició retrospectiva sobre l’obra del 
fotògraf barceloní Oriol Maspons que permet fer un 
recorregut per més de quatre dècades d’intensa acti-
vitat en els camps del reportatge, el retrat, la moda 
i la publicitat.
Oriol Maspons va exercir un paper clau en la re-
novació del llenguatge fotogràfic a Espanya a les 
dècades de 1950 i 1960. Primer des de l’àmbit de 
la fotografia amateur i després com a professional 
i en societat amb Julio Ubiña. Va treballar per a 
La Gaceta Ilustrada, L’Oeil, Paris Match, Boccaccio, 
Expression, Elle, etc. Va publicar una gran quantitat 
de llibres, entre els quals destaquen els editats per 
Lumen a la col·lecció «Palabra e Imagen»: Toreo de 
salón, amb Julio Ubiña i textos de Camilo José Cela; 
La caza de la perdiz roja, amb textos de Miguel De-
libes, i Poeta en Nueva York, sobre poemes de Lorca.
Trobada: MNAC, Palau Nacional, Parc de 
Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona, a les 11 h. 
Durada: 1,15 h. Preu: gratuïta per a amic o 
amiga del MUHBA i per a acompanyant. Places 
limitades. Reserves a partir del dilluns 3 de 
juny a les 10 h 

Com es poden fer les reserves? 
Podeu 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 
reservesmuhba@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. 



1   MUHBA TEMPLE D’AUGUST
C/ Paradís, 10, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dl. de 10 a 
14 h; de dt. a ds. de 10 a 19 h; 
dg. de 10 a 20 h

2 MUHBA PLAÇA DEL REI
Pl. del Rei, s/n, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA: de dt. a ds. 
de 10 a 19 h; dg. de 10 a 20 h

3 MUHBA PORTA DE MAR 
C/ Regomir, 7-9, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dt. i dj. de 
10 a 13 h; dc. de 17 a 20 h; 
ds. de 10.30 a 13.30 h.Agost 
tancat 

4 MUHBA VIA SEPULCRAL 
ROMANA
Pl. Vila de Madrid, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dt. d’11 a 
14 h; dg. d’11 a 19 h

5 MUHBA DOMUS AVINYÓ
C/ Avinyó, 15, 08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. de 10 a 
14 h; de dl. a ds., grups amb 
reserva prèvia

6 MUHBA DOMUS SANT 
HONORAT
C/ Fruita, 2, 08002 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. de 10 a 
14 h; de dl. a ds., grups amb 
reserva prèvia

7 MUHBA EL CALL
Plta. Manuel Ribé, s/n, 08002 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dc. d’11 a 
14 h; ds. i dg. d’11 a 19 h

8 MUHBA SANTA CATERINA
Pl. Joan Capri (Mercat de 
Santa Caterina)  
08003 Barcelona
HORARI DE VISITA: de dl. a ds. 
de 8.30 a 15.30 h

9 MUHBA VIL·LA JOANA
Ctra. de l’Església, 104  
Vil·la Joana (Vallvidrera), 
08017 Barcelona
Tel. 93 204 78 05 
HORARI DE VISITA: dj. de 10 a 
14 h (agost tancat); ds. i dg. 
de 10 a 19 h 

10 MUHBA PARK GÜELL
Casa del Guarda. C/ Olot, s/n  
08024 Barcelona.  
Tel. 93 285 68 36
HORARI DE VISITA: de 8.30  
a 21 h; a partir del 26/8, de 
8.30 a 20 h. 
Només visites concertades

11 MUHBA FABRA I COATS
C/ Sant Adrià, 20, 08030 
Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. d’11 a 
14 i de 15 a 19 h. Agost tancat

12 MUHBA OLIVA ARTÉS
C/ Espronceda, 142-146,  
Parc Central del Poblenou, 
08018 Barcelona
Tancat per obres de reforma

13 MUHBA CASA DE L’AIGUA
C/ Torrent de la Perera, s/n, 
08033 Barcelona
HORARI DE VISITA: dg. a les 11 
i a les 12.30 h. Agost tancat

14 MUHBA BON PASTOR
C/ Barnola, s/n, 08030 
Barcelona
Tancat per obres de reforma 

15 MUHBA REFUGI 307
C/ Nou de la Rambla, 175, 
08004 Barcelona
HORARI DE VISITA: de dl. a dg. 
només visites concertades; dg. 
de 10 a 14 h, visites en anglès 
(10.30 h), espanyol (11.30 h) i 
català (12.30 h)

16 MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
C/ Marià Labèrnia, s/n  
(Horta-Guinardó)  
08032 Barcelona
HORARI DE VISITA: 
dc, dv. i ds. de 16.30 a 20.30 h;  
dg. de 10.30 a 14.30 i de 16.30 
a 20.30 h; a partir del 15/9 fins 
a les 20 h.

Centres MUHBA

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 a la resta de llibreries de  

La Central. 

ACTIVITATS EXCLUSIVES 
  Visites comentades de la mà dels comissaris i 

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! Fes-te Amic/Amiga del MUHBA…

Si decideixes formar part del programa Amics i Amigues 
del MUHBA donaràs suport a un concepte de museu 
obert i dinàmic, i t’integraràs en un col·lectiu interessat 
a conèixer i compartir el llegat de la història i del 
patrimoni de la teva ciutat.

A més estaràs informat de les nostres activitats i 
podràs participar-hi amb descomptes i avantatges 
exclusius.

Per formalitzar la subscripció posa’t en contacte amb 
informació i reserves del MUHBA, al telèfon 93 256 21 22  
(de dl. a dv. laborables de 10 a 14 h i de 16 a 19 h) o 
escrivint a amicsmuhba@bcn.cat.

CONDICIONS
Per a totes les sortides d’un dia, als itineraris i les visites 
comentades a museus i exposicions, cal:
  Fer la resèrva prèvia. 
  Abonar l’import deu dies abans de l’activitat, en cas 

contrari la reserva es considerarà anul·lada. 

Atenció: no és participar en cap activitat si anteriorment 
no s’ha formalitzat la reserva i no s’ha fet el pagament 
corresponent. 

PREUS*
  Quota individual: 36 € a l’any
  Quota reduïda: 23 € a l’any (estudiants menys de 29 

anys, aturats i jubilats, cal presentar-ne acreditació) 
  Quota familiar: 55 € a l’any (famílies amb fills menors 

de 16 anys) 

*Segons tarifes i preus vigents Altres avantatges: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/487 


