TEMPLE D'AUGUST
Descripció de l'espai
Les restes del temple dedicat al
culte de
l'emperador August, encastades dins de l'edifici del
Centre Excursionista de Catalunya, es van
recuperar a principis del segle passat per a ser
exposades en l'espai monumental projectat per
l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Muntaner.

MUHBA TEMPLE D'AUGUST
Centre Excursionista de Catalunya
c/ Paradís, 10
08002 Barcelona

TIPUS DE CONTRIBUCIÓ
VOLUNTARIA

Actualment es poden contemplar quatre columnes,
de fust estriat i capitells d'ordre corinti, part de
l'arquitrau i del podí. També s'exhibeix el pedestal
en honor de l'edil Quint Calpurni Flavi que hi havia
al Fòrum i que es va trobar en els fonaments de
l'església de Santa Maria del Pi aprofitat com a
material constructiu.

Prestació de treball voluntari en relació a la posada
en funcionament d'un centre del museu.
En aquest cas la col·laboració entre voluntari i el
MUHBA es limita a un període de temps de dos
mesos, renovable per voluntat expressa d'ambdues
parts.
L'entrada a l'espai és gratuïta i la visita lliure , es a
dir, no hi ha presència de personal del MUHBA
per atendre als visitants.

FUNCIONS REQUERIDES

Es demana al voluntari que contribueixi a posar a
l'abast del ciutadà aquest patrimoni i que ajudi a
mantenir en bon estat els recursos que serveixen
per explicar-lo.

TASQUES
Les funcions d'atenció al públic i de control de l'espai es concreten en les tasques
següents:
 Acollir els visitants, informar-los del recorregut de la visita i oferir-los
explicacions sobre el contingut de l'exposició.
 Posar en coneixement dels visitants els centres que formen part del Museu
d'Història de Barcelona i l'activitat que realitzen. A tal efecte caldrà que el
voluntari sàpiga en detall el programa d'activitats trimestral i que conegui els
procediments per apuntar-s'hi.
 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat de l'espai i vigilar que no es
sobrepassi la seva capacitat (20 persones en la zona del podíum)
 Atendre consultes i recollir suggeriments o queixes que els visitants vulguin
realitzar
 Recollir les incidències en relació al deteriorament, mancances o mal
funcionament dels recursos museogràfics (elements de l'exposició, il·luminació
de l'espai o afectacions en les infraestructures) i notificar-les al responsable
del MUHBA del programa de voluntaris.
 Assistir a les sessions de formació impartides pel personal del MUHBA en
relació a la interpretació dels elements patrimonials exposats

DISPONIBILITAT
4 hores setmanals repartides en dos dies a escollir entre les opcions següents:



Dimarts , dimecres o dijous de 11 a 13 h
Dimarts, dimecres o dijous de 17 a 19 h

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DEL MUHBA
Xavier Clarià

Telèfon: 932 562 115

Correu: clamacultura@gmail.com

