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L’1 de febrer: In Museu. 
Reserva el dia i l’entrada!
L’1 de febrer: In Museu. 
Reserva el dia i l’entrada!

El dia 1 de febrer t’ensenyem la cara B dels museus de 

Barcelona. Et convidem a visitar els espais habitualment 

restringits i a conèixer la feina dels professionals que 

hi treballen. Et proposem acostar-te a les col·leccions 

en companyia de guies especialitzats, de conservadors, 

de restauradors o d’arxivers, i t’ensenyem obres que 

normalment no es mostren al públic. Perquè volem que 

coneguis de prop aquestes grans plataformes de difusió 

de la cultura i de conservació del nostre patrimoni.

L’In Museu celebra la quarta edició i creix: de l’art a la 

natura, amplia les disciplines, els barris de la ciutat per 

on s’estén i el nombre de centres que hi participen.

T’agradaria visitar els museus i els centres 

d’art de Barcelona d’una manera diferent? 

Vols conèixer alguns dels nostres museus 

de referència en companyia dels 

professionals que en tenen cura?



Museu Etnològic 
i de Cultures del Món - 
Seu Montcada

Carrer de Montcada, 12 
08003 Barcelona 
Tel. 932 562 300 
museu-etnologic-culturesmon.barcelona

En companyia dels tècnics que hi 
treballen, la visita et permetrà conèixer 
alguns dels recursos museogràfi cs més 
moderns de la ciutat aplicats a l’exhibició 
de peces d’etnologia i a la conservació 
preventiva. 

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda.

El Born Centre de 
Cultura i Memòria

Plaça Comercial, 12 
08003 Barcelona 
Tel. 932 566 851 
elbornculturaimemoria.cat

Participa en una visita en què els 
conservadors i els arqueòlegs t’explicaran 
com duen a terme les intervencions en 
un conjunt arqueològic museïtzat i casos 
recents en què la tasca arqueològica i 
restaurativa ha ampliat el coneixement 
del passat.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita no accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda.

Castell 
de Montjuïc

Carretera de Montjuïc, 66 
08038 Barcelona 
Tel. 932 564 440 
barcelona.cat/castelldemontjuic

Coneix un monument en ple procés de 
transformació cap a un centre patrimonial 
i de memòria obert a la ciutadania, tot 
accedint a diversos espais restringits, com 
ara els calabossos o les casernes: enormes 
contenidors dels grans fets de la ciutat i 
d’incomptables vivències personals.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita no accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda.

Museu del Disseny 
de Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 
08018 Barcelona 
Tel. 932 566 800 
museudeldisseny.cat

Vine a conèixer un dels espais de reserva 
municipals més moderns, tot seguint 
un relat construït a partir de peces molt 
destacades de les col·leccions d’objectes, 
moda i mobiliari del museu.

En català: 10.30, 11.30, 13, 16 
i 17.30 h.
En castellà: 10.30, 11.30, 13, 16 i 
17.30 h.

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda.

Museu 
de la Música

Carrer de Lepant, 150 
08013 Barcelona 
Tel. 932 563 650 
barcelona.cat/museumusica

El recorregut per les sales del museu, 
els magatzems i els espais reservats al 
personal et descobrirà les necessitats 
de conservació preventiva específi ques 
d’instruments de tota mena, mida i 
procedència. 

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda.

Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona - 
Laboratori de Natura

Passeig de Picasso, s/n 
Parc de la Ciutadella. 08003 Barcelona 
Tel. 932 566 002 
museuciencies.cat

Situat al Castell dels Tres Dragons, el 
Laboratori de Natura et convida a un 
recorregut inèdit. Els tècnics especialistes 
en conservació d’espècimens animals 
et mostraran els espais de reserva, com 
l’antiga Sala de la Balena, i les condicions 
particulars d’emmagatzematge.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda.
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MUHBA - Centre de  
Col·leccions 

Tel. 932 562 122 
barcelona.cat/museuhistoria 

La visita a l’Arxiu d’Arqueologia i les 
Reserves et permetrà conèixer el procés 
que viu una peça arqueològica des del 
moment que arriba al centre procedent 
d’una excavació fins que s’exposa o 
s’emmagatzema.

En català: 9, 10.30, 12, 14.30, 16 i 
17.30 h.
En castellà: 10.30 i 14.30 h.

Altres informacions d’interès
• Durada total de la visita: 2.30 hores 
   (trajectes inclosos). S’hi arriba amb  
   autocar. Punt de recollida i d’arribada  
   de l’autocar: passeig de Colom, 6. Cal  
   arribar al punt de recollida 15 minuts  
   abans de l’hora indicada. Visita accessible  
   per a persones amb mobilitat reduïda. 

MUHBA

Plaça del Rei, s/n  
08002 Barcelona
Tel. 932 562 122  
barcelona.cat/museuhistoria

La visita a 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 professionals que hi treballen.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones  

amb mobilitat reduïda.

Museu 
Frederic Marès

Plaça de Sant Iu, 5  
08002 Barcelona 
Tel. 932 563 500 
barcelona.cat/museumares

El recorregut guiat et portarà a través de 
les sales d’un museu que custodia una de 
les millors col·leccions d’art de la ciutat, 
però també a alguns dels espais reservats 
al personal per conèixer el seu dia a dia.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones  

amb mobilitat reduïda.

Fundació  
Joan Miró

Parc de Montjuïc, s/n  
08038 Barcelona 
Tel. 934 439 470 
fmirobcn.org

Guiats pels tècnics del museu, farem 
un recorregut per zones habitualment 
restringides, de les reserves de pintura 
i escultura a l’arxiu on es conserva una 
àmplia col·lecció d’obra sobre paper i 
documents relacionats amb l’artista. 

En català: 10.30 i 11.15 h.
En castellà: 12 h.

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones  

amb mobilitat reduïda.

Reial Monestir de  
Santa Maria de Pedralbes

Baixada del Monestir, 9  
08034 Barcelona 
Tel. 932 563 434 
monestirpedralbes.barcelona

El recorregut guiat a través d’un monestir 
que és alhora un equipament museístic 
i la casa d’una comunitat religiosa, et 
mostrarà els diversos àmbits de treball 
d’un equip multidisciplinari.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones  

amb mobilitat reduïda.

Museu Etnològic  
i de Cultures del Món -  
Seu Parc de Montjuïc

Passeig de Santa Madrona, 16-22  
08038 Barcelona 
Tel. 932 563 484 
museu-etnologic-culturesmon.barcelona

La visita guiada pels tècnics del museu 
et descobreix els espais habitualment 
restringits, i com els objectes de 
materials, períodes i procedències 
diferents necessiten estratègies diverses 
de conservació.

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

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita accessible per a persones  

amb mobilitat reduïda.

MACBA

Plaça dels Àngels, 1  
08001 Barcelona 
Tel. 934 813 368 
macba.cat

Descobreix els espais de reserva de 
la col·lecció, el taller de conservació-
restauració i l’arxiu en companyia de tècnics 
especialistes. Tindràs la possibilitat de 
conèixer els processos de conservació i 
restauració d’un museu d’art contemporani.

En català: 10.30, 11.30, 13.30, 16.30 
i 17.30 h.
En castellà: 12.30 i 15.30 h.

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1 hora. 
• Visita no accessible per a persones  

amb mobilitat reduïda.
• Cadascuna de les visites t’acostarà a un 

dels edificis del museu i a diferents seccions 
de les reserves o els tallers. Consulta el 
web de l’In Museu per a més informació. 

Museu Nacional  
d’Art de Catalunya

Palau Nacional, Parc de Montjuïc  
08038 Barcelona 
Tel. 936 220 360 
museunacional.cat

Vols conèixer les interioritats de 
l’equipament de referència de l’art 
català? En companyia dels professionals 
del museu, et convidem a conèixer-ne 
dos dels àmbits més excepcionals i 
desconeguts: les reserves i la Biblioteca 
Joaquim Folch i Torres.

En català: 10.30, 11.30 i 15.30 h.
En castellà: 12.30 i 16.30 h.

Altres informacions d’interès
• Durada de la visita: 1.30 hores. 
• Visita accessible per a persones amb 

mobilitat reduïda.



Edat recomanada per participar en les visites: a partir de 6 anys.

Preu: 2 €. Visita gratuïta per als menors de 16 anys.

In Museu a les xarxes: apunta’t l’etiqueta #InMuseu20 i fes-la servir per piular sobre la 
jornada In Museu. Seguint-la, i seguint el compte de Twitter i d’Instagram @bcncultura, 
estaràs sempre al corrent de tota l’actualitat de la jornada.

Sigues puntual! Cal arribar 15 minuts abans del començament de la visita.

Sempre amb reserva prèvia!

• Per participar en qualsevol visita, és imprescindible fer-ne la reserva prèviament des  
del web barcelona.cat/inmuseu a partir del 20 de gener a les 10 h 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. 933 161 000

• 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. 

barcelona.cat/inmuseu
#InMuseu20
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