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Exposició
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Els actes previstos en els mesos d’octubre a desembre 
s’inclouran en la programació de tardor del Museu. 

Imprescindible reserva prèvia

93 256 21 22 (de dll a dv de 10 a 14 i de 16 a 19 h)
reservesmuhba@bcn.cat
www.museuhistoria.bcn.cat

HORARI d’obertura de l’exposició a MUHBA Pl. del Rei:

De dimarts a dissabtes de 10 a 19 h
Diumenges de 10 a 20 h (a partir de les 15 h gratuït)
Els dimecres de juny, juliol i setembre l’exposició estarà 
oberta fins a les 22 h 

mailto:reservesmuhba@bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat


ACTE INAUGURAL DE L’EXPOSICIÓ
Divendres 18 de maig de 2012, a les 19 h  
Dia Internacional dels Museus

Acte d’obertura, presidit per l’alcalde de Barcelona, i visita  
a l’exposició 

A continuació, mostra de música i dansa catalana del segle xviii 
i principi del xix, a càrrec de la companyia Xuriach. S’estrenarà 
la recuperació de la dansa Mantuana i s’interpretarà un minuet, 
amb música de c.1740, amb coreografia d’Anna Romaní i una 
contradansa La salta Caterineta, del Carnaval de Barcelona 
de 1767. Els dansaires seran Anna Romaní i Carles Mas, qui 
s’encarregarà també de comentar-les, i els músics seran Marc Riera 
i Àlex Hernández. 

S’oferirà un tast de xocolata especiada, beguda de moda al segle 
xviii a Barcelona, elaborada per la Fundació Alícia segons recepta 
del 1796, extreta del tractat d’Antonio Lavedán.

NIT DELS MUSEUS I PORTES OBERTES
Nit dels Museus, dissabte 19 de maig, demostració d’estampat a 
càrrec d’Anna Homs a les 20, 21 i 22 h. Activitat gratuïta

Dissabte 19 de maig, portes obertes de 10 a 1 de la matinada
Diumenge 20 de maig, portes obertes de 10 a 20 h
Tots els diumenges de 15 a 20 h, l’entrada és gratuïta

CONFERÈNCIES  
Els orígens de la Barcelona industrial
Conferència i visita comentada a càrrec d’Àlex Sánchez, comissari  
de l’exposició.
Dimarts 22 de maig, a les 19 h. Activitat gratuïta

El procés de construcció d’una rèplica de la màquina de filar 
Bergadana 
Eusebi Casanelles, director, i Jaume Perarnau, cap de conservació, del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Dijous 31 de maig, a les 19 h. Activitat gratuïta

VISITES, TALLERS I ITINERARIS URBANS
Els orígens de la Barcelona industrial
Visita comentada a l’exposició
Diumenge 27 de maig d’11.30 a 13 h
Dimecres 6 i 20 de juny, 5 i 19 de setembre de 19.30 a 21 h
Preu: 4 €

La ciutat de les indianes
Visita a l’exposició i itinerari, ideat per Jaume Artigues, pel barri de 
Sant Pere, on es conserven testimonis de les primeres fàbriques i 
tallers d’indianes i pintats
Dissabte 2 de juny, de 10.30 a 13.30 h, a càrrec de Jaume Artigues

Dissabtes 9 i 30 de juny, 7 i 28 de juliol, 1 i 15 de setembre, de 18 a 21 h
Preu: 8 €

Més boniques i més barates. Les teles d’indiana
Visita comentada i demostració d’estampat, a càrrec d’Anna Homs 
Dimecres 4, 11, 18 i 25 de juliol, de 18 a 20 h
Preu: 6 €

CASAL D’ESTIU
Teixim la ciutat
Adreçat a nois i noies de 8 a 14 anys, on es ressegueix el fil de la 
història per destriar com s’ha confegit la trama urbana de Barcelona i 
com s’han ordit les relacions socials entre els seus habitants.

Del 25 de juny al 6 de juliol de 2012

SEMINARI
La Barcelona industriosa vista pels forasters, segles xviii i xix
III Seminari de literatura i ciutat

Els llibres de viatges, els relats literaris i els llibres estrangers 
que fan referència a la ciutat proporcionen imatges i visions 
diversificades sobre el creixement econòmic i la transformació 
industrial de Barcelona als segles xviii i xix. El Seminari abordarà el 
tema a través de la intervenció de diferents especialistes. Vegeu el 
programa específic.

MUHBA Plaça del Rei, 12 i 14 de juny, a les 19 h
Preu: 12 €. Quota reduïda per a estudiants, aturats i jubilats: 6 €

PRESENTACIÓ 
La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850
(Barcelona Quaderns d’Història, núm. 17)
Àlex Sánchez, coordinador
Dimarts, 19 de juny, a les 19 h
Sala d’Actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)

El Projecte Indianes és una aposta compartida pel l’AHCB i el MUHBA, 
amb la direcció científica del professor Àlex Sánchez, coordinador 
d’aquest volum que publica i presenta l’Arxiu i comissari de l’exposició 
organitzada pel museu. 
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