
Amics del Museu
de Ciències Naturals 
de Barcelona
Vols aprendre i participar?
Vols formar part de la comunitat 
del Museu?

Amics del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona

Museu Blau  
Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5 
08019 Barcelona

Telèfon: 93 256 59 90 (dimecres)
amicsnat@gmail.com

www.amicsnat.cat 
www.museuciencies.cat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consorci format per:

Fes-te Amic
--------------------------------------------

Si t’interessa:

Donar suport a la missió científica i educativa 
del Museu.

Desenvolupar el teu interès naturalista aprofitant 
les nombroses oportunitats de participació 
i aprenentatge.

Conèixer el Museu per dins, els seus projectes 
i les seves col·leccions.

Gaudir d’entrada gratuïta al Museu Blau i al Jardí 
Botànic, més altres avantatges en descomptes                 
i activitats exclusives.

Els Amics del Museu som una organització sense afany de lucre que 
participem activament en la vida del Museu i donem suport a la seva missió:

Qui som?
-----------------------------------------------------------------------------------------

Participa
---------------------------------------

Els Amics contribuïm  
als objectius del Museu mitjançant:

Un programa d’activitats.  
El foment de l’activitat naturalista. 
La promoció del voluntariat. 
L’aportació de recursos. 
La col·laboració en projectes de ciència ciutadana. 
L’actuació com a grup d’opinió en defensa del Museu.

La missió del Museu és generar i compartir coneixement sobre la diversitat  
i l’evolució del món natural, amb el propòsit de contribuir a conservar-lo i de crear una 
societat més informada, connectada i responsable amb la natura.

Ho fa mitjançant la preservació d’unes col·leccions que són testimoni material del 
patrimoni natural de Catalunya, la recerca de la diversitat biològica i geològica, i unes 
experiències que estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació, el gaudi, el diàleg        
i la participació entre el públic més ampli possible.

Comparteix 
amb un amic

Fes-te amic!  
Retorna la butlleta 
emplenada o 
contacta amb 
nosaltres!

t’esperem
!

Inscriu-te: Aconsegueix el Carnet naturalista o el de Família exploradora emplenant la pàgina 3

Imatge: Mariano Herrera Imatge: Margarida Loran

Imatge: Jordi Vidal



Amics del Museu
de Ciències Naturals 
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Vols aprendre i participar?
Vols formar part de la comunitat 
del Museu?

Comparteix 
amb un amic

Escull una categoria

Carnet naturalista (soci individual) 

30 € anuals 
15 € quota anual reduïda per a estudiants i jubilats

Avantatges: 
Entrada gratuïta al Museu Blau i al Jardí Botànic per al titular i un  acompanyant. 
25 % de descompte e n les activitats organitzades pel Museu. 
15 % de descompte a les botigues del Museu, excepte en llibres i audiovisuals 
(5 %) i en les publicacions pròpies del MCNB (20 %). 
Invitació a les inauguracions d’exposicions i altres actes. 
Participació en activitats dedicades exclusivament als amics, incloent-hi visites per 
conèixer el Museu per dins guiats pels seus científics, conservadors i educadors. 
Recepció d’informació del Museu. 

Carnet de família exploradora (soci familiar)

50 € anuals 

Tots els avantatges de la categoria individual i a més: 
Carnet nominatiu per al titular, amb dret a entrada gratuïta per a dos adults i els 
seus fills fins a 18 anys al Museu Blau i al Jardí Botànic. 
Inscripció preferent per a les activitats del Museu adreçades al públic familiar. 
Programa d’activitats infantils i familiars per als amics, inclosa una trobada anual.

Amics del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona

Museu Blau  
Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5 
08019 Barcelona

Telèfon: 93 256 59 90 (dimecres)
amicsnat@gmail.com

www.amicsnat.cat 
www.museuciencies.cat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consorci format per:

Fes-te amic!  
Retorna la butlleta 
emplenada o 
contacta amb 
nosaltres!

Inscriu-te: Aconsegueix el Carnet naturalista o el de Família exploradora emplenant la pàgina 3

Inscriu-te
-----------------------------------------------------------------------------------------

Imatge: Jordi Vidal



Dades personals:

Nom

Adreça

CP    Població

Telèfons 

Correu electrònic 

NIF 

Data de naixement 

Professió 

Quotes (anuals)
 15 € individual reduïda (per a estudiants, jubilats       
i aturats)

 30 € individual

 50 € familiar

Pagament:
 En efectiu

 Domiciliació bancària

Compte corrent:

Entitat:  Oficina:  DC:

Núm. de compte:

Data:    Signatura:

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------

------------------------------------------

--------------- ------------------

Dades de contacte:  

Envia o porta aquesta butlleta emplenada a:
Museu Blau (Amics del Museu)
Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5. 08019 Barcelona

amicsnat@gmail.com
Tel. d’atenció per a qualsevol consulta: 93 256 59 90 (dimecres) 

Volem conèixer la teva opinió:
Quins temes t’interessen més?

Quins són els principals motius  per fer-te 
soci dels Amics del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona?  
Si us plau, no marquis més de tres opcions:

Zoologia
Geologia
Paleontologia
Botànica
Antropologia
Etologia
Biodiversitat

Evolució

La vinculació amb una institució museística  
de referència en ciències naturals.

Donar suport a la missió científica i educativa      
del Museu.

Aprendre i desenvolupar l’interès  
i el coneixement naturalista.

Conèixer el Museu per dins.

Participar en programes i activitats  
especials per a famílies.

Col·laborar en les tasques del Museu  
o dels Amics de forma voluntària.

L’accés gratuït al Museu i el Jardí,  
i els descomptes en les activitats. 

Rebre regularment informació sobre  
les activitats i les novetats del Museu.

Altres; si us plau, concreta:

Col·leccionisme
Fotografia de natura
Il·lustració naturalista
Conservació del patrimoni 
natural
Ciència ciutadana  
(projectes participatius)
Altres; si us plau, concreta:

------------------------------------------

En quines activitats t’interessa més participar? 

--------------

Cursos i tallers
Sortides naturalistes
Xerrades i col·loquis

Voluntariat 

Actes especials Museu        
i Amics
Projectes de recerca 
participatius
Activitats familiars
Altres:

Butlleta d’inscripció
Amics del Museu  
de Ciències Naturals de Barcelona

Comparteix 
amb un amic

Fes-te amic!  
Retorna la butlleta 
emplenada o 
contacta amb 
nosaltres!

Imatge: Joan Carles Senar Imatge: Jordi Vidal


