
CULTURA & OCI A BARCELONA 
Us proposem conèixer les novetats culturals de Barcelona de manera dinàmica i participativa. Cada trimestre serà diferent, en 
funció de les activitats que ens ofereix la ciutat, tot combinant visites a museus i exposicions, i itineraris urbans i espais exclusius! 

 

PROGRAMA TARDOR 2021 
 

EXPOSICIÓ  MUSEU EN PERILL! SALVAGUARDA I ENDREÇA DE L’ART CATALÀ DURANT LA GUERRA CIVIL. 
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya va ser creat l’any 1934, gràcies a l’impuls de Joaquim Folch i Torres. Tanmateix, el cop 
d’Estat i la posterior Guerra Civil va fer perillar la integritat del museu i les seves col·leccions. Les autoritats catalanes van 
respondre amb una tasca extraordinària de salvaguarda dels béns artístics alhora que es portava a terme l’endreça, ordenació, 
catalogació, documentació i restauració d’aquests béns.  
 

ITINERARI   ART, HISTÒRIA I URBANISME DEL RAVAL 
Passejar pel Raval per descobrir la història i els canvis urbanístics d’aquesta zona de la ciutat és el motiu d’aquest itinerari que 
ens portarà des del monestir de Sant Pau del Camp a la Plaça del Pedró, presidida per l’escultura de Santa Eulàlia i la Capella de 
Sant Llàtzer, fins a la Rambla del Raval, exemple de l’esponjament urbanístic del barri i custodiada pel Gat de Botero. 
 

EXPOSICIÓ  L’ENIGMA IBER. ARQUEOLOGIA D’UNA CIVILITZACIÓ. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA  
Qui eren i d'on sorgiren els ibers? Com s'organitzaven territorialment i socialment? Com vivien? Quina llengua o llengües parlaven? 
Una mostra que es configura com un gran fresc històric i cultural sobre aquests pobles i la seva civilització.  
 

EXPOSICIÓ  CHAGALL, ELS ESTATS DE L’ÀNIMA. MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA  
A través de dues sèries de gravats de l’artista de temàtica bíblica, on la dona esdevé la protagonista, els relats sobre Rut, Ester, 
Agar, Rahab, Sara, Raquel, Noemí, Mical, Thamar, a més a més d’Eva, vam permetre a l’artista representar dones que estimen i 
són estimades, dones fortes i valentes, astutes i audaces, amigues lleials, que es mostren al costat de la representació més 
tradicional de les dones com a mares (Verge) de les obres de la col.lecció del Museu.  
 

VISITA   LA CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA I REIXAC 
La Casa de les Aigües de Montcada és el complex d'extracció i bombeig d'aigües de l'aqüífer del Besòs que va estar en 
funcionament entre 1878 i 1987 i que va proveir d’aigua la ciutat de Barcelona. El conjunt d’edificacions es va bastir seguint les 
formes del Modernisme. Una visita exclusiva (a porta tancada) d’aquesta joia per descobrir! 
 

EXPOSICIÓ MANUEL MALAGRIDA - ELS “CIGARRILLOS PARÍS” I LA PUBLICITAT MODERNA. ESPAIS 
VOLART. FUNDACIÓ VILA CASAS 
L’acció més famosa de l’emprenedor olotí Manuel Malagrida i Fontanet (1864-1946)  fou el concurs internacional de cartells per 
anunciar els “Cigarrillos París”, convocat el desembre de l’any 1900. Aquesta exposició pretén explicar, a través dels principals 
cartells presentats en aquest concurs, però també de fotografies, impresos, vestits, objectes i productes de disseny, el llenguatge 
publicitari de principi del segle XX.  

 
VISITA   CASA CALVET I SPANISH MODERN LANDSCAPES. ARTUR RAMON GALERIA D’ART 
Tant l’arquitectura com el disseny de la Casa Calvet ens transporten a l’estètica modernista creant un vincle amb l’exposició 
Spanish Modern Landscapes a la Galeria Artur Ramon on podem descobrir els paisatges d’Urgell, Rusiñol, Mir, Nonell, entre altres. 
 

EXPOSICIÓ   PICASSO I LES JOIES D’ARTISTA. MUSEU PICASSO DE BARCELONA 
Són molts els artistes que fan de la joia una part de la seva obra. La col·lecció excepcional de joies de la mostra és una finestra al 
panorama artístic dels segles XX i XXI. És tota una història de l’art en miniatura. 
 

NOTA: El programa específic de cada grup es lliurarà en el moment de formalitzar la inscripció. Aquest programa està 
subjecte a canvis en funció dels criteris i mesures que s’implantin als diferents espais derivats de la COVID-19. 

Professores: Sílvia Burjachs, Mercè Riera, Mariona Romaguera  
 

Dies: Dimarts (grups Gaudí / Rusiñol), dimecres (grups Palladio / Leonardo), dijous (grup Renoir) 
Sessions: 8 sessions    Horaris: de 17 a 19 h 

 Inici grups: 5 d’octubre (Gaudí / Rusiñol) / 6 d’octubre (Palladio / Leonardo) / 7 d’octubre (Renoir)  
 

Preu: 80,00 € per persona 
No inclou les entrades 

Inscripcions: Dimarts 14, dimecres 15 i dilluns 20 de setembre de 10h a 15h.  I   Espai Àgora: C/ Bruc 87, 2n 2a. 
 


