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Arts Santa Mònica
Centre de la creativitat
www.artssantamonica.cat
 Exposicions: - 1 Dia. 1 Foto. 31 fotògrafs,  
   365 dies, Catalunya 2014
  - Daniela Ortiz:   
   Públic objectiu
  - Relat de belles coses  
   falses. Una exposició  
   de paisatges
 Dia: 6, 7, 8 i 12 de febrer
 Horaris: De  dimarts a dissabtes,  
  d’11 h a 21 h 
  Diumenges i festius,   
  d’11 h a 17 h
  Dilluns tancat 
  Entrada Lliure

Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona 
www.bcn.cat/arxiufotografic 
 Exposició: El daguerreotip.   
  L’inici de la fotografia
 Dia: 6, 7 i 12 de febrer
 Horari: de dilluns a dissabte, 
  de 10 a 19 h    
  (festius tancat)

Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona
http://w110.bcn.cat/portal/site/
ArxiuHistoric
 Exposició: Menjar a Barcelona.   
  Un segle de menús de   
  l’Arxiu (1880-1980)
 Dia: 6, 7 i 12 de febrer
 Horari: de dilluns a divendres, 
  de 9 a 20.45 h
  Dissabte, de 9 a 13 h   
  (festius tancat)
 

Biblioteca Pública Arús 
www.bpa.es  
 Exposició: Sherlock Holmes: l’home  
  que mai no va existir   
  i que mai va morir
 Dia: 12 de febrer
 Horari: d’11 a 15 h i de 16 a 18 h

Portes Obertes
Us aconsellem que consulteu els webs de cada 
centre per tenir una informació més precisa i per 
possibles canvis d’última hora



 
Fundació Joan Miró
www.fundaciomiro-bcn.org 
Exposicions:  - Barcelona, zona   
   neutral (1914-1918) 
  - Col·lecció permanent.  
   Obra de Joan Miró
 Dia: 8 de febrer
 Horari: consulteu el web del museu

La Virreina    
Centre de la Imatge 
www.bcn.cat/lavirreina 
 Exposició: Jordi Socías.    
  Fotografies trobades
 Dia: 12 de febrer
 Horari: de 12 a 20 h

Museu d’Història de 
Barcelona–Plaça del Rei
www.museuhistoria.bcn.cat 
 Dia: 12 febrer
 Horari: consulteu el web del museu

Museu d’Història 
de Barcelona – Via 
Sepulcral Romana
www.museuhistoria.bcn.cat 
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: d’11 a 18 h
 Dia: 12 de febrer
 Horari: d’11 a 14 h

Museu d’Arqueologia  
de Catalunya
www.mac.cat 
 Exposició: La Dècada Prodigiosa:   
  l’arqueologia catalana, un  
  instrument vertebrador al  
  servei de la Mancomunitat  
  de Catalunya
 Dia: 12 de febrer 
  Visita guiada gratuïta a les 12 h  
  (cal reserva prèvia)
 Horari: consulteu el web del museu

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 
- Jardí Botànic de 
Barcelona
www.museuciencies.cat 
Exposicions: - Totes les Mediterrànies  
   del món    
   (exposició permanent) 
  - Salvadoriana    
   (exposició temporal)
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del museu

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona - 
Museu Blau
www.museuciencies.cat 
Exposicions: - Planeta Vida   
      (exposició permanent) 
   - Enverinats (exposició temporal)
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del museu

CaixaForum Barcelona
www.CaixaForum.com/agenda 
 Exposicions: - Pixar. 25 anys d’animació
  - Jo veig el que tu no veus
  - Tres narratives.   
   Participació
  - «Gènesi», de Sebastião  
   Salgado (fins al 8 de febrer)
  - The most important thing.  
   Retrats d’una fugida   
   (fins al 8 de febrer)
  - Modernisme-modernitat
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: consulteu el web del centre

Can Framis
www.fundaciovilacasas.com
 Exposicions: - Exposició permanent 2015
  - Exposició temporal   
   d’Agustí Puig:   
   «Va voler ser boira i va  
   voler ser vent»
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del museu 

Castell de Montjuïc
www.bcn.cat/castelldemontjuic
 Exposicions: - Catalunya es fa forta.   
   L’enginyeria de fortaleses
  - Pedra de Montjuïc. La   
   pedrera de Barcelona
  - Memòria esfèrica
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del museu

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona – CCCB 
www.cccb.org 
Exposicions: - Arissa. L’ombra i el   
   fotògraf, 1922-1936   
   (exposició temporal)
  - «Shadowland», de Kazuhiro  
   Goshima    
   (instal·lació audiovisual 3D)
 Dia: 7, 8 i 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del centre

CosmoCaixa Barcelona 
www.cosmocaixa.com/agenda 
Exposicions:  - Espai Una nova mirada  
   al Bosc Inundat
  - Espai Top ciència
  - Espai Base antàrtica
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: consulteu el web del centre

El Born Centre Cultural
www.elborncentrecultural.cat 
Exposicions:  - La Barcelona del 1700.  
   De les pedres a les   
   persones    
   (exposició permanent,   
   Sala Villarroel)
  - Fins a aconseguir-ho!
   El setge de 1714   
   (exposició temporal,   
   Sala Casanova)
  - Hiroshima-Nagasaki.   
   70 anys de la bomba   
   atòmica    
   (espai Sebastià Dalmau)
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del centre



Museu Marítim de 
Barcelona – Pailebot 
Santa Eulàlia
www.mmb.cat 
 Exposició: Portes obertes al   
  pailebot Santa Eulàlia
 Dia: 7, 8 i 12 de febrer
 Horari: 7 i 8 de febrer, de 14 a 17.30 h  
  12 de febrer, de 10 a 17.30 h

Museu Nacional 
d’Art de Catalunya 
www.museunacional.cat 
 Exposició: Casagemas.    
  L’artista sota el mite
 Dia: 12 de febrer 
 Horari: de 10 a 18 h

Museu Olímpic i de 
l’Esport Joan Antoni 
Samaranch
www.museuolimpicbcn.cat  
 Exposició: Darrere les passes   
  d’Artur Osona
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del museu

Museu Picasso
www.museupicasso.bcn.cat 
 Dia: 12 de febrer
 Horari: de 9 a 21.30 h

Palau Robert –   
Centre d’Informació  
de Catalunya
www.gencat.cat/palaurobert  
 Exposició: Dones. Afganistan   
  (fins al 15 de febrer)
 Dia: 6, 7, 8 i 12 de febrer
 Horari: consulteu el web del centre

Recinte Modernista   
de Sant Pau
www.santpaubarcelona.org  
 Exposició: Visita al Recinte Modernista  
  de Sant Pau
 Dia: 12 de febrer
 Horari: consulteu el web de Sant Pau

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes 
www.bcn.cat/monestirpedralbes  
 Exposició: - Murals sota la lupa
  - Plantes, remeis i   
   apotecaris
 Dia: 12 de febrer 
 Horari: de 10 a 14 h

Museu de Cultures  
del Món de Barcelona
www.bcn.cat/museuculturesmon 
Exposició: Col·lecció permanent
 Dia: 7, 8 i 12 de febrer
 Horari: 7 de febrer, de 16 a 19 h
  8 de febrer, de 10 a 20 h
  12 de febrer, de 10 a 19 h

Museu de la Música - 
L’Auditori
www.museumusica.bcn.cat  
Exposicions:  - Exposició permanent 
  - Veus de la Mediterrània  
   (exposició temporal)
  - Phonos, 40 anys de música  
   electrònica a Barcelona  
   (exposició temporal)
 Dia: 8 i 12 de febrer
 Horari: 8 de febrer, de 15 a 20 h
  12 de febrer, de 10 a 18 h

Museu del Disseny   
 de Barcelona 
www.museudeldisseny.cat  
Exposicions:  - Del món al museu.   
   Disseny de producte,   
   patrimoni cultural.
  - Extraordinàries!   
   Col·leccions d’arts  
   decoratives i arts   
   d’autor (segles iii-xx)
  - El cos vestit. Siluetes i moda  
   (1550-2015)
  - El disseny gràfic: d’ofici a  
   professió (1940-1980)
 Dia: 8 i 12 de febrer
 Horari: de 10 a 20 h

Museu d’Història   
de Catalunya
www.mhcat.cat  
Exposicions:  - Exposicions  permanents
  - CCOO: 50 anys d’història  
   de Catalunya (1964-2014)  
   (exposició temporal)
 Dia: 12 de febrer 
 Horari: consulteu el web del museu

Museu Frederic Marès
www.museumares.bcn.cat 
Exposicions: - Col·lecció d’escultura   
   (exposició permanent)
  - Gabinet del col·leccionista  
   (exposició permanent)
 Dia: 12 de febrer 
 Horari: de 10 a 19 h

Museu Marítim  
de Barcelona – Reials 
Drassanes
www.mmb.cat 
Exposicions:  - Museu de les Drassanes  
   Reials 
  - Càmeres submarines.  
   El repte de fotografiar   
    sota l’aigua   
   (exposició temporal)
  - Pirates a la Mediterrània  
   (exposició temporal)
  - Donem-li la volta al món  
   (exposició temporal)
  - Catalunya ciutats   
   (exposició temporal)
 Dia: 12 de febrer
  15 de febrer – Guàrdia de la  
  Coronela de Barcelona als  
  jardins del baluard i el portal  
  de Santa Madrona   
  de 10 a 14 h
 Horari: consulteu el web del museu



La guerra de Troia
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 7 de febrer, a les 17.30 h /  
  8 de febrer, a les 12h
 Preu: 6 € (50 % de descompte  
  per als clients de “la Caixa”)
Amor, poder, ambició, glòria, honor..., 
provocaran la guerra més terrible mai viscuda: 
la guerra de Troia. Els homes més valents 
enfrontats en una lluita heroica, que només 
acabarà gràcies a un estratagema fruit de 
la intel·ligència i la desesperació. Un triomf 
que tindrà gust de derrota. Un triomf que el 
temps s’encarregarà de convertir en el mite 
que aquest espectacle us presenta, combinant 
narració, titelles i audiovisual d’animació 
per entendre la tradició del món i la cultura 
occidental. (+5)

La lletreria 
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 7 de febrer, d’11 a 14h i   
  de 16 a 20h   
  8 de febrer, d’11 a 14h
 Preu: activitat oberta
En aquest taller crearem tota mena de lletres, 
amb materials i suports ben diferents. (+5)

Can Framis
www.fundaciovilacasas.com  
Visita familiar
 Dia: 7 de febrer
 Horari: 11 h
 Preu: 2 € adults; menors de 18 anys,  
  entrada lliure 
L’activitat inclou una visita a algunes 
sales expositives on es comentaran obres 
concretes i es realitzaran pràctiques 
artístiques de forma col·lectiva i, 
posteriorment, un treball individual als 
tallers. (+3)

Cases Singulars:   
Casa Batlló
www.casessingulars.com  
La Laia visita la Casa Batlló
 Dia: 8 i 12 de febrer 
 Horari:  10 h
 Preu: 20 € (cal inscripció prèvia)
La Casa Batlló és un edifici dissenyat per 
l’arquitecte Antoni Gaudí entre 1904 i 1906. Va 
ser un encàrrec de Josep Batlló i Casanovas, 
un empresari tèxtil vinculat a la família Godó 
per matrimoni. La seva part més coneguda 
és la façana, considerada un dels treballs 
més creatius i originals de l’arquitecte, que 
combina la pedra, el ferro forjat, el trencadís 
de vidre i la ceràmica policromada. Es visitarà 
l’interior de l’edifici, on explicarem els usos de 
les diferents plantes de la casa i, a continuació, 
es visitaran les tres façanes de la «Mansana 
de la Discòrdia»: la Casa Batlló, la Casa 
Amatller i la Casa Lleó i Morera

Cases Singulars:   
Casa Felip
www.casessingulars.com  
La Laia visita la Casa Felip
 Dia: 6 de febrer 
 Horari: 10.30 h
 Preu: 10 € (cal inscripció prèvia)
La Casa Felip, seu de la Fundació Vila Casas, 
es troba al pis principal de la finca modernista 
situada al número 22 del carrer Ausiàs 
March de Barcelona. Originalment va ser 
la residència de la família Felip, que va 
encarregar-ne la construcció a l’arquitecte 
Telm Fernández l’any 1901. Veurem les 
principals estances de la casa i la seva 
decoració original: salons, menjador, cuina…

Activitats
Us aconsellem que consulteu els webs de cada 
centre per tenir una informació més precisa i per 
possibles canvis d’última hora

Biblioteca Pública Arús
www.bpa.es
Respecte entre ciutadans a les vies. Nous 
valors socials.
 Dia: 12 de febrer
 Horari: 19 h
 Preu: activitat gratuïta
Conferència a càrrec d’Ole Thorson 
Jorgensen, enginyer.

CaixaForum Barcelona 
agenda.obrasocial.lacaixa.es 
Art en joc
 Dia: 6, 7, 8 i 12 de febrer
 Horari: de 10 a 20 h
 Preu: activitats gratuïtes   
  excepte Sol LeWitt: 2 €   
  (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)

Activitats autònomes al voltant de 
l’edifici:
- Joc de pistes de CaixaForum (+7)
- El mural de Sol LeWitt (+3)
- El trencaclosques de CaixaForum (+3)
Recollida de materials a recepció.

Espai educatiu de l’exposició «Pixar, 25 
anys d’animació» 
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: de 10 a 20 h
 Preu: activitat gratuïta
Dins l’exposició trobaràs un espai on podràs 
esdevenir un autèntic dibuixant de Pixar. 
Atreveix-te a crear el teu propi personatge! 
(+5)

Espai educatiu de l’exposició «Gènesi» de 
Sebastião Salgado
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: de 10 a 20 h
 Preu: 4 € (gratuït per als clients  
  de “la Caixa”)
Dins l’exposició trobaràs un espai per 
gaudir en família. Tria una de les tribus que 
et proposem i observa a l’exposició com és 
l’entorn en què viuen. Cerca els elements que 
els corresponguin i calca’ls a la taula de llum 
que trobaràs. Acaba de dibuixar i pintar la 
composició al teu gust i enganxa-la al mural! 
(+5)



CosmoCaixa Barcelona 
www.cosmocaixa.com/agenda  
Triceratops: segueix les passes 
del Triceratops
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 17 h
 Preu: 2 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
Et convidem a rastrejar la pista dels dinosaures 
de CosmoCaixa, tot fent una visita guiada o 
autoguiada, tu tries! Al final de la visita tindràs 
una sorpresa. (+6)

Clik
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 12 h
 Preu: 4 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
Activitat científica per a nens. Gaudeix d’un 
espai on el joc i l’observació et permetran fer 
grans descobertes. (+3)

Espectacle sensacional
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: d’11 a 13 h i de 16 a 18 h
 Preu: activitat gratuïta
Els infants viuran una experiència visual i 
sonora sorprenent sobre un terra tou de color 
blanc. De fet, tot és blanc, fins i tot el vestuari 
dels petits, que quedaran captivats per la 
força de les imatges, el joc que provoquen i 
una suggeridora banda sonora. 
(+ 18 mesos › 5 anys)

Què s’amaga dins el gel antàrtic?
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 13 h i 17 h
 Preu: 4 € (50 % de descompte   
  per als clients de “la Caixa”)
Què amaga un bocí de gel? L’Antàrtida 
és un ecosistema amb unes condicions 
molt extremes, però et sorprendrà la vida 
que amaga i la importància que té per al 
funcionament global del planeta Terra. Vine i 
investiga amb nosaltres el gel antàrtic! (+7) 

Planetari bombolla
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 11, 14 i 17 h
 Preu: 4 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
Quants planetes hi ha al sistema solar? S’hi 
podria viure, en tots? Quines estrelles es 
poden veure de nit i a quines constel·lacions 
pertanyen? (+3)

Planetari: Què hi ha algú?
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 13 i 16 h
 Preu: 4 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
Projecció 3D (+8)

To space and back
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari 12, 14 i 18 h
 Preu: 4 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
Projecció 3D (+8)

Taller: Luthier digital
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 12, 13, 16 i 17 h
 Preu: activitat gratuïta
Vine i participa en aquest taller, on podràs 
construir el teu propi instrument musical 
mentre aprens alguns conceptes sobre circuits 
electrònics. (+6)

Toca, toca!
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 11, 12, 13, 16 i 18 h
 Preu: 4 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
Tortugues, serps, granotes, llangardaixos... són 
alguns dels animals de la selva, el desert i la 
zona mediterrània. Els coneixeràs i aprendràs 
com t’hi pots relacionar (+3)

Cases Singulars:   
Casa Lleó i Morera i el 
Museu del Modernisme 
Català
www.casessingulars.com  
La Laia visita la Casa Lleó i Morera i el 
Museu del Modernisme Català
 Dia: 7 de febrer
 Horari: 11 h
 Preu: 17.60 € (cal inscripció prèvia)
Comencem la visita a la Casa Lleó i Morera 
(1902-1905), encàrrec de Francesca Morera 
a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 
Podrem veure un dels únics interiors 
modernistes de Barcelona que conserva 
el treball dels artistes i artesans que van 
col·laborar amb l’arquitecte: vitrall, escultura, 
ceràmica, mosaics i fusta... I a continuació 
ens desplaçarem i visitarem el Museu del 
Modernisme Català, que es troba en un edifici 
modernista projectat per Enric Sagnier entre 
el 1902 i el 1904 i encarregat per la família 
Bertrand. A principis dels anys vuitanta va ser 
adquirit per la família Pinós i Guirao, grans 
col·leccionistes d’obres d’art del Modernisme. 
Podrem conèixer com es vivia i com es 
decoraven les cases de la burgesia situades a 
l’Eixample de Barcelona: la Casa Lleó i Morera, 
la Casa Batlló, la Casa Calvet, la Casa Felip...

Cases Singulars:   
Casa Lleó i Morera
www.casessingulars.com  
La Laia visita la Casa Lleó
 Dia: 12 de febrer
 Horari: 12 i 18 h, visita en català;   
  17 h, visita en castellà
 Preu: 7.50 € (cal inscripció prèvia)
La Casa Lleó i Morera (1902-1905) és un 
encàrrec de Francesca Morera a l’arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner. Podrem veure un 
dels únics interiors modernistes de Barcelona 
que conserva el treball dels artistes i artesans 
que van col·laborar amb l’arquitecte: vitrall, 
escultura, ceràmica, mosaics i fusta.

Cases Singulars:   
Casa Rocamora
www.casessingulars.com  
La Laia visita la Casa Rocamora
 Dia: 7 de febrer
 Horari: 11 h
 Preu: 13 € (cal inscripció prèvia)
Palauet isabelí on va viure Manuel Rocamora 
(1892-1976), mecenes i col·leccionista que 
va reunir cinc mil peces d’indumentària i
les va donar a l’Ajuntament de Barcelona per 
a la creació del Museu Tèxtil. A la seva residència 
podrem veure més de vint col·leccions: 
Ramon Casas, escultura, ceràmica de l’Alcora, 
mascarons de proa, reclams publicitaris... Al final 
de la visita farem una degustació de xocolata.

Cases Singulars:  
Torre Bellesguard
www.casessingulars.com  
La Laia visita la Torre Bellesguard
 Dia: 8 de febrer
 Horari: 10.30 h
 Preu: 15 € (cal inscripció prèvia)
La Torre Bellesguard va ser projectada per 
Antoni Gaudí i construïda a l’indret on es 
troben les restes del castell del rei Martí 
l’Humà. Passejarem pel jardí, explicarem la 
façana de la casa i en visitarem l’interior.

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona – CCCB 
www.cccb.org  
Espai taller de fotografia a l’exposició 
«Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936»
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
 Preu: activitat gratuïta 
Un taller de fotografia per explorar les imatges a 
partir de la llum i de l’ombra. El CCCB us convida 
a explorar el nostre espai taller de fotografia 
dins de l’exposició, que disposa de materials  
per finalitzar la visita amb una experiència 
fotogràfica i emportar-se’n un record. (+6)



Vols conèixer la Base Antàrtica?
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 12 h
 Preu: 2 € (50 % de descompte per  
  als clients de “la Caixa”)
El 1986 quatre científics catalans van plantar 
la tenda de campanya a l’illa Livingstone per 
estudiar un possible emplaçament de la que 
seria la Base Antàrtica Joan Carles I 
i, d’aquesta manera, pressionar el Govern 
espanyol perquè es vinculés al Tractat Antàrtic. 
El 1988, la Dra. Josefina Castellví va agafar el 
relleu del Dr. Antoni Ballester, i va dirigir durant 
els sis primers anys la minúscula instal·lació. Es 
va convertir, així, en la primera dona cap d’una 
base de recerca científica. (+7)

El Born Centre Cultural 
www.elborncentrecultural.cat  
Concert «De Bach a Piazzolla» 
 Dia: 6 de febrer
 Horari: 20 h
 Preu: activitat gratuïta
Obres de Bach, Bridge, Rakhmàninov, 
Castérède i Piazzolla; Adrián Albadalejo 
(bombardí) i Ivet Frontela (piano).

Titelles: Marionetàrium amb «Pallassos 
de Fusta»
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 7 de febrer, 18 h / 8 de febrer, 12 h
 Preu: 5 € (per cada adult, un menor  
  de 8 anys gratis)
«Pallassos de Fusta» Un petit homenatge als grans 
pallassos del segle xx.
Marionetàrium, Companyia Herta Frankel.
Dins del cicle «Titelles al Born CC» Monsieur Loyal 
convoca sobre la pista les cascades d’alegria 
d’uns vells pallassos de fusta. Els peixos pallasso 
ens condueixen a una altra dimensió, convertint-se 
en els mítics Fratellini, Antonet, Grock, Rivel i Popov. 
Celofán és el seu tramoista i Marcelo acudeix a la 
cita amb el seu paraigua. La màgia i l’il·lusionisme 
de Chand Pasha ens transportaran a l’Orient Llunyà.
Aquest clàssic de la companyia Marionetàrium, 
amb titelles de fusta construïts i restaurats 
per la companyia, ens situa al món del circ i, 
especialment, dels seus artistes més preuats, els 
pallassos. Com diu Charlie Rivel, «El riure és un 
llenguatge universal. El riure és l’únic llenguatge en 
què s’expressen tots els pobles de la terra». (+3)

El Pont d’Arcalís
 Dia: 12 de febrer 
 Horari: 20 h
 Preu: 10 €
Concert del grup El Pont d’Arcalís dins del cicle 
del Born CC «Born de cançons».
La Seca, la Meca i les valls d’Andorra (DiscMedi, 
2015) serà el nou disc d’El Pont d’Arcalís: les 
cancons tradicionals del petit país pirinenc són 
el centre al voltant del qual pivota el seu món 
referencial. El Pont d’Arcalís publicarà un ventall 
de cancons amb lletres actualitzades com a 
grup de referència del folk en català.

Fundació Joan Miró 
www.fundaciomiro-bcn.org
Combinat de circ 2015
 Dia: 8 de febrer
 Horari: 10.30 i 12 h
 Preu: activitat gratuïta 
Espectacle de circ dirigit i conduït per 
L’Ateneu 9 barris.
Artistes: Manel Roses, verticals; Jose Luis 
Redondo, verticals i clown; Ramiro Vergaz, 
malabars; Guga i Silvia, cascades; Celso i 
Frana (Cia. Eia), acrobàcies mans a mans.
Per a tots els públics

La Pedrera
www.lapedrera.com
 Dibuixa La Pedrera 
1r Concurs d’Sketching
 Dia: 8 de febrer
 Horari: de 9.30 a 14 h
 Preu: activitat gratuïta
Concurs d’Urban Sketching centrat 
principalment a dibuixar el terrat i la façana 
de l’emblemàtic edifici.
Places limitades. Inscripció prèvia. (+18)
Organitza: Fundació Catalunya-La Pedrera, 
Laie CosmoCaixa i Drawing On Location

Museu d’Arqueologia  
de Catalunya
www.mac.cat 
Visita guiada Tresors del MAC
 Dia: 14 i 15 de febrer 
 Horari: 11 h
Fes d’arqueòleg 
 Dia: 14 i 15 de febrer 
 Horari: 12,15 h
Moltes són les pel·lícules i sèries sobre 
arqueòlegs. Els seus personatges viuen grans 
aventures a la recerca de tresors. Però, què 
hi ha de cert en tot això? És així, realment, 
la feina de l’arqueòleg? L’activitat que us 
proposem vol apropar-vos una mica més al 
món de l’arqueologia i la seva metodologia de 
treball.

Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona - MACBA 
www.macba.cat 
Hula! Joc, performance i acció. MACBA 
en família
 Dia: 7 i 8 de febrer
 Horari: 7 de febrer, 12 i 17.30 h    
  8 de febrer, 12 h
 Preu: activitat gratuïta
El primer taller de l’any torna a l’espai de la 
Capella MACBA, on us convidem a deixar-
vos hipnotitzar per les escultures en vídeo de 
Sigalit Landau. Els éssers vius, els objectes i el 
paisatge són els elements amb què l’artista 
crea les seves narracions personals. El joc, 
la performance i l’acció seran les claus per a 
aquest taller. I el cos, el moviment i el treball 
en equip els materials que utilitzarem en 
l’activitat final. (+6)

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona - 
Museu Blau
www.museuciencies.cat  
Descobrim el Museu Blau
 Dia: 15 de febrer
 Horari: 12 i 16 h
 Preu: activitat gratuïta
Visita dinamitzada adreçada a tots els 
visitants, a partir de 7 anys, per descobrir 
què explica i què proposa el Museu Blau. 
Un educador ens acompanya a través 
de l’itinerari «Biografia de la Terra» per, a 
continuació, convidar-nos a dur a terme una 
descoberta autònoma a la resta de l’exposició 
«Planeta Vida». (+7)

Niu autodescoberta
 Dia: 14 i 15 de febrer
 Horari: 14 de febrer, d’11 a 14 h  
  15 de febrer, d’11 a 14 h i   
  de 16 a 19 h
 Preu: activitat gratuïta
Espai destinat a les famílies amb nens i nenes 
de fins a 6 anys que té com a objectiu promoure 
i, sobretot, gaudir de la ciència a través de la 
descoberta, l’activitat espontània i el joc. (0 a 6 
anys)

NiuViu: massatge infantil!
 Dia: 14 de febrer
 Horari: 16.30 i 17.30 h
 Preu: activitat gratuïta
 Inscripció prèvia fins a les 13 h del dia 13 a:
activmuseuciencies@bcn.cat

Sessió de massatges per a infants de fins a 
3 anys. Petits i grans experimentarem amb 
material natural del Niu de Ciència a través de 
les sensacions del nostre cos. Et fa pessigolles 
una ploma? I les pedres per les cames, et 
resulten agradables? Com se sent una pinya a 
l’esquena? (0 a 3 anys)



Museu de la Música - 
L’Auditori
www.museumusica.bcn.cat  
Visita comentada a l’exposició temporal 
«Veus de la Mediterrània»
 Dia: 12 de febrer
 Horari: 16.30 i 17 h
 Preu:  activitat gratuïta
Exposició temporal de caràcter interactiu, 
centrada en l’estudi de la veu com un dels 
patrimonis immaterials més importants de la 
humanitat. (+6) 

Contàbile
 Dia: 15 de febrer
 Horari: 17.30 h
 Preu: 2,5 €
Narració de contes embolcallats de música en 
viu amb instruments del Renaixement.
Amb Patrícia McGill (narració) i el grup de 
música Virdung (+6)
Carnestoltes 2015! Si portes qualsevol 
guarniment o indumentària amb motius 
musicals, gaudiràs d’un 50 % de descompte 
sobre el preu de l’activitat.

Museu Egipci    
de Barcelona
www.museuegipci.com
Promoció 2 x 1
 Dia: 7, 8 i 12 de febrer
 Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
  Dissabtes de 10 a 20 h   
  i diumenges de 10 a 14 h
 Preu: 11 €
Aplicació de la promoció 2 x 1 sobre el preu 
de l’entrada al museu, que permet visitar la 
col·lecció permanent i l’exposició temporal.

Museu Marítim de 
Barcelona – Pailebot 
Santa Eulàlia
www.mmb.cat  
Les Laies es fan a la mar
 Dia: 8 de febrer
 Horari: 10 h
 Preu: activitat gratuïta
Navegació en el pailebot Santa Eulàlia per a 
les Laies i Eulàlies.
Inscripcions a partir de l’1 de febrer. Cal dir-se 
Laia o Eulàlia. Cal tenir més de 6 anys. Es 
pot inscriure una persona acompanyant. Les 
o els menors (de 6 a 18 anys) cal que vagin 
acompanyats d’una persona adulta. (+6)

Museu Moto 
Barcelona
www.museumoto.com
Bultaco, motos de leyenda
 Dia: 8 de febrer
 Horari: de 10.30 a 14.30 h
 Preu: 4 €
Visita a l’exposició temporal «Bultaco, motos 
de leyenda». Coincidint amb el retorn de 
Bultaco a través d’un avançat projecte de 
moto elèctrica, que hereta gran part de la 
filosofia esportiva i passional de la històrica 
marca, la Fundació Museu de la Moto vol retre 
homenatge a la que, possiblement, sigui la 
firma espanyola de motocicletes amb més 
carisma de la història. Una molt cuidada 
selecció de 26 motocicletes, a més de material 
i documentació de la fàbrica, que pretén servir 
com a pont d’enllaç entre la història recordada 
i la nova etapa que afronta ara Bultaco, 32 
anys després de la seva desaparició, i que 
de ben segur crearà una nova generació 
de «Bultaquistes» amb el mateix esperit de 
sempre. 

Museu Nacional 
d’Art de Catalunya 
www.museunacional.cat 
Promoció per a les Laies
 Dia: del 10 al 15 de febrer
 Horari: hores d’obertura del museu
 Preu: activitat gratuïta 
Amb motiu de la Festivitat de Santa Eulàlia, 
del 10 al 15 de febrer totes les Laies i un 
acompanyant tindran entrada gratuïta al 
Museu Nacional. Només heu de presentar 
un document identificatiu a les taquilles del 
museu.

Palau Güell
www.palauguell.cat  
Dansa a cavallerissa
 Dia: 7 de febrer
 Horari: 11 i 12 h
 Preu: activitat inclosa en el preu de  
  l’entrada (segons les tarifes  
  establertes)
Els alumnes de Xamfrà delectaran els visitants 
del Palau Güell amb un espectacle de dansa a 
l’espai de cavallerissa.

Palau Robert 
www.gencat.cat/palaurobert  
Difusió del projecte «Camí a l’Escola»
 Dia: 15 de gener
 Horari: consulteu el web del centre
 Preu: activitat gratuïta
El Palau Robert exposa una selecció de 
fotografies del projecte “Camí a l’Escola” 
del  15 de gener al 28 de febrer, a les tanques 
del jardí del carrer Còrsega. Un projecte que 
consisteix en un documental de producció 
francesa i una exposició fotogràfica.

Recinte Modernista   
de Sant Pau
www.santpaubarcelona.org  
Concert de Barcelona Coral Àsia
 Dia: 12 de febrer
 Horari: 20 h Sala Domènech   
  i Montaner
 Preu: activitat gratuïta   
  Aforament limitat
Actuació de la coral de Casa Àsia.


