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Museu 
Frederic Marès
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PÀG. 11
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PÀG. 11

Museus i visites
Museus que participen en aquesta primera edició i t’ofereixen visites exclusives gratuïtes a les 
col·leccions, les reserves, els tallers de restauració i altres espais habitualment restringits:
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Visita 
la visita de la seu del Museu 
d’Història de la plaça del Rei 
et permetrà conèixer alguns 
dels espais més emblemàtics 
del MUHBa des d’una nova 
perspectiva: la dels professio- 
nals del sector. veuràs en què 
consisteix la conservació pre-
ventiva del subsol i del conjunt 
arqueològic que hi alberga, i 
quin és el projecte de futur d’un 
centre a l’avantguarda dels 
museus d’història urbana.

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

1

Plaça del Rei, s/n, 
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

El Museu d’Història de Bar-
celona (MUHBA) conserva, 
estudia, documenta, divulga i 
exposa el patrimoni històric i la 
història de Barcelona des dels 
orígens fins als nostres dies.

Horaris
En català: 10 h, 10.20 h, 
11 h, 11.20 h, 12 h, 12.20 h, 
13 h, 15.30 h, 16.10 h, 
16.30 h, 17.10 h, 17.30 h, 
18.10 h i 18.30 h.
En castellà: 10.40 h, 
11.40 h, 12.40 h, 15.50 h, 
16.50 h i 17.50 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat. 

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.

Visita 
amb la guia de tècnics es-
pecialistes, la visita a l’arxiu 
arqueològic et mostrarà el 
procés que viu una peça ar-
queològica des del moment 
en què arriba al centre provi-
nent d’una excavació fins que 
s’exposa o s’emmagatzema. 
la visita de les col·leccions 
t’acostarà al manteniment i 
la conservació d’alguns dels 

Centre de Col·leccions del MUHBA

2

El Centre de Col·leccions a la 
Zona Franca, és l’espai on el 
MUHBA classifica i conserva 
milers d’objectes d’interès 
historicoartístic relacionats 
amb el passat de Barcelona 
i de troballes arqueològiques 
procedents de les excavacions 
d’arreu de la ciutat.

Horaris
En català: 9 h, 10.30 h, 12 h, 
14 h, 15.30 h i 17 h.
En castellà: 10.30 h i 14 h. durada de la visita: 1.30 hores. S’hi arriba amb autocar. 

Punt de recollida i d’arribada de l’autocar: passeig de 
colom, 6, 08002, Barcelona (davant la sgae). No es per-
met fer fotografies. cal arribar al punt de recollida 
15 minuts abans de l’hora indicada. 

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.

milers d’objectes que expli-
quen la història de la ciutat.
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Visita 
Participa en una visita que 
t’acostarà a les tasques 
de restauració que es van 
fer abans d’obrir el conjunt 
arqueològic al públic. desco-
breix quines són les feines de 
conservació i manteniment 
necessàries per la convivèn-
cia correcta entre les restes 
arqueològiques i la visita 
pública. et mostrarem també 
un cas recent de restauració 
i conservació al rec comtal de 
Barcelona.

El Born Centre de Cultura i Memòria

3

Plaça Comercial, 12. 
08003 Barcelona
Tel. 93 256 68 51

Un espai al servei de la ciutat 
amb la voluntat de promoure 
la reflexió sobre la memòria 
local i nacional i els esdeveni-
ments socials que afecten les 
comunitats humanes d’arreu 
del món. Situat a l’edifici 
de l’antic mercat central 
de Barcelona, la reforma 
arquitectònica del Born CCM 
integra i fa visible el jaciment 
arqueològic trobat al subsol, 
amb les restes de la deli- 
neació dels carrers i les cases 
de la Barcelona del 1700.

Horaris
En català: 10 h, 10.20 h, 
11 h, 11.20 h, 12 h, 12.20 h, 
13 h, 15.30 h, 16.10 h, 
16.30 h, 17.10 h, 17.30 h 
i 18.10 h.
En castellà: 10.40 h, 
11.40 h, 12.40 h, 15.50 h, 
16.50 h i 17.50 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat. Visita no apta per a per-
sones amb mobilitat reduïda. cal portar calçat còmode.

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.
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Visita 
el Museu frederic Marès 
custodia una de les millors 
col·leccions d’art de la ciutat. 
Podràs accedir a alguns dels 
espais reservats, com ara el 
taller de restauració o les re-
serves, per conèixer els pro-
cessos que se segueixen i els 
instruments que s’utilitzen. 
la feina de documentació 
gràfica i textual és un altre 
dels punts forts de la visita.

Museu Frederic Marès

4

Plaça de Sant Iu, 5. 
08002 Barcelona
Tel. 93 256 35 00 

Situat en una part de l’antic 
Palau Reial de Barcelona, al 
cor del Barri Gòtic, el Museu 
Frederic Marès és un singular 
museu de col·leccionista que 
conserva les col·leccions que 
va reunir el seu fundador, 
l’escultor Frederic Marès.

Horaris
En català: 10 h, 10.30 h, 
11.30 h, 12 h, 13 h, 13.30 h, 
15.30 h, 16 h, 17 h, 17.30 h 
i 18.30 h.
En castellà: 11 h, 12.30 h, 
16.30 h i 18 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat.

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.

Visita 
l’ampli recorregut guiat, en el 
qual participen restauradors 
i conservadors, s’atura en 
llocs emblemàtics com la ca-
pella de sant Miquel i en es-
pais no accessibles al públic 
habitualment, per mostrar-te 
els diversos àmbits de treball 
d’un equip multidisciplinari. 

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

5

Baixada del Monestir, 9. 
08034 Barcelona
Tel. 93 256 34 34

El Reial Monestir de Santa Ma-
ria de Pedralbes, fundat l’any 
1327 per la reina Elisenda de 
Montcada, constitueix un testi-
moni cultural i històric únic de 
la comunitat de clarisses, que 
hi ha viscut ininterrompuda-
ment des de la seva fundació 
fins a pràcticament avui dia.

Horaris
En català: 10 h, 10.30 h, 
11.30 h, 12 h, 13 h, 15.30 h, 
16 h, 17 h, 17.30 h i 18.30 h.
En castellà: 11 h, 12.30 h, 
16.30 h i 18 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat.

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.
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Visita 
visita conjunta als espais 
de reserva de les col·lec-
cions d’objectes i dels fons 
documentals del museu, tot 
seguint un relat construït a 
partir de peces destacades 
de la col·lecció. coneix un 
dels espais de reserva més 
moderns de les col·leccions 
municipals!

Museu del Disseny de Barcelona

6

Plaça de les Glòries 
Catalanes, 37-38. 
08018 Barcelona
Tel. 93 256 68 00

Aquest museu de les arts 
de l’objecte i del disseny 
integra en un únic espai les 
col·leccions de disseny de 
producte, de moda i gràfic, i les 
col·leccions històriques d’arts 
decoratives, arts tèxtils i d’in-
dumentària i arts gràfiques. 

Horaris
En català: 10 h, 11.30 h, 13 h, 
16 h i 17.30 h 
(3 grups cada visita).
En castellà: 10 h, 11.30 h, 
13 h, 16 h i 17.30 h 
(1 grup cada visita).

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat. 

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.
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Visita 
la visita guiada et permetrà conèixer un monument en ple 
procés de transformació cap a un centre patrimonial i de 
memòria obert a la ciutadania, tot accedint a diversos espais 
encara no oberts al públic, com ara els calabossos o les 
casernes.

1 hora. cal arribar 15 minuts abans del començament de 
l’activitat. Visita no apta per a persones amb mobilitat 
reduïda. cal portar calçat còmode

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.

Castell de Montjuïc

7

Carretera de Montjuïc, 66. 
08038 Barcelona
Tel. 93 256 44 40

Aquesta fortalesa militar és 
alhora un espai patrimonial 
i de memòria, un parc i un 
mirador de la ciutat. 

Horaris
En català: 10 h, 10.20 h, 
11 h, 11.20 h, 12 h, 12.20 h, 
13 h, 15.30 h, 16.10 h, 
16.30 h, 17.10 h, 17.30 h 
i 18.10 h.
En castellà: 10.40 h, 
11.40 h, 12.40 h, 15.50 h, 
16.50 h i 17.50 h.
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Visita 
Una visita que et permetrà 
conèixer alguns dels re-
cursos museogràfics més 
moderns de la ciutat, amb 
els quals compta aquest 
museu. Un escenari òptim 
per abordar temes com 
l’exhibició de peces d’etno-
logia i la seva conservació 
preventiva, confrontada amb 
la rehabilitació d’un edifici 
històric. 

Museu de Cultures del Món

8

Montcada, 12. 
08003 Barcelona
Tel. 93 256 23 00 

El Museu de Cultures del Món 
de Barcelona apropa al públic 
visitant la diversitat artística 
i cultural de diferents pobles 
d’Àfrica, Àsia, Amèrica i 
Oceania.

Horaris
En català: 10 h, 10.20 h, 
11 h, 11.20 h, 12 h, 12.20 h, 
13 h, 15.30 h, 16.10 h, 
16.30 h, 17.10 h, 17.30 h 
i 18.10 h.
En castellà: 10.40 h, 
11.40 h, 12.40 h, 15.50 h, 
16.50 h i 17.50 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.
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Visita 
la visita guiada pels tècnics 
del museu et descobreix les 
tasques que configuren el 
seu dia a dia i espais fins ara 
inèdits, com les reserves de 
les col·leccions. et mostrem, 
per exemple, com objectes  
de tots els materials, 
períodes i procedències  
necessiten estratègies 
diverses de conservació.

Museu Etnològic de Barcelona

7

Passeig de Santa 
Madrona, 16-22. 
08038 Barcelona
Tel. 93 256 34 84

Museu d’antropologia que 
divulga reflexions sobre la  
societat contemporània a 
través de la difusió del cone- 
ixement científic i la impressió 
estètica, on els objectes són 
el punt de partida per arribar 
a significats que interpel·len 
el visitant perquè interpreti el 
seu entorn social.

Horaris
En català: 10 h, 10.30 h, 
11.30 h, 12 h, 13 h, 15.30 h, 
16 h, 17 h, 17.30 h i 18.30 h.
En castellà: 11 h, 12.30 h, 
16.30 h i 18 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat. 

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.
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Visita 
el laboratori de natura, 
situat al castell dels tres 
dragons dins el Parc de la 
ciutadella, et convida a un 
recorregut inèdit. els tècnics 
especialistes en conservació 
d’espècimens animals et 
mostraran un seguit d’espais 
de reserva i les condicions 
particulars d’emmagatze- 
matge: l’antiga sala de la 
Balena, la reserva d’animals 
vertebrats conservats en sec, 
la reserva d’animals inverte-
brats conservats en alcohol i 
el laboratori de preparació. 

Laboratori de Natura. Museu de ciències naturals de Barcelona

10

Passeig de Picasso, s/n. 
08003 Barcelona
Tel. 93 256 60 02 

El Museu de Ciències  
Naturals de Barcelona és una 
institució amb més de 130 
anys d’història que conserva 
un patrimoni de més de tres 
milions d’exemplars en els 
àmbits de la mineralogia, la 
petrologia, la paleontologia,  
la zoologia i la botànica. 

Horaris
En català: 10 h, 10.30 h, 
11.30 h, 12 h, 13 h, 13.30 h, 
15.30 h, 16 h, 17 h, 17.30 h  
i 18.30 h.
En castellà: 11 h, 12.30 h, 
16.30 h i 18 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat. 

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.

Visita 
el recorregut per les sales del museu, els magatzems i els 
espais reservats al personal, a les entranyes de l’edifici de l’au-
ditori, et descobrirà les necessitats de conservació preventiva 
específiques d’instruments de tota mena, mida i procedència. 
la visita t’aproparà també a les tasques de l’equip de restau-
ració i dels professionals que tenen cura de la biblioteca 
d’organologia i del fons documental.

Museu de la Música

11

Lepant, 150. 
08013 Barcelona
Tel. 93 256 36 50

Un espai dedicat a l’experi-
mentació i la reflexió entorn 
del fet musical. Instruments, 
documents i una museografia 
atractiva i moderna et conviden 
a un diàleg entre l’emoció i la 
reflexió al voltant de la música.

Horaris
En català: 10 h, 10.30 h, 
11.30 h, 12 h, 13 h, 13.30 h, 
15.30 h, 16 h, 17 h, 17.30 h  
i 18.30 h.
En castellà: 11 h, 12.30 h, 
16.30 h i 18 h.

durada de la visita: 1 hora. cal arribar 15 minuts abans 
del començament de l’activitat. 

És imprescindible fer la reserva prèvia al web 
barcelona.cat/inmuseu.
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Per participar en qualsevol visita, és imprescindible fer-ne la reserva prèviament. la pots fer al 
web barcelona.cat/inmuseu o presencialment a les oficines de Tiquet Rambles.

Tiquet Rambles
Palau de la virreina (la Rambla, 99)
de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h
tel. 93 316 10 00

Pots fer la reserva des del dilluns 22 de gener fins al divendres 2 de febrer. les places són 
limitades. s’admetran reserves fins que es completi l’aforament de cada visita. Per accedir a 
l’activitat és imprescindible portar la reserva impresa o mostrar-la en un dispositiu mòbil. 
edat recomanada per participar a les visites: a partir de 6 anys.

Sempre amb reserva prèvia!

barcelona.cat/inmuseu
#InMuseu18
barcelonacultura
bcncultura
bcncultura


