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• 81 centres de Barcelona, l’Hospitalet, Badalona, Cornellà, Esplugues, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet obriran gratuïtament les 
portes de 19h fins a la 1h de la matinada del dissabte 16 de maig, coincidint amb la celebració arreu d’Europa de La Nit dels Museus. 
Una àmplia oferta d’exposicions, concerts, poesia, dansa, performances, tallers, visites guiades i dramatitzades, contacontes, 
gastronomia i activitats per a tots els públics. 
 
 

• Nous centres. Aquest 2015 s’incorporen a l’ampla xarxa d’espais que ja participen a la Nit dels Museus el MUHBA Domus Avinyó, el 
MUHBA Oliva Artés, el Museu de Cultures del Món de Barcelona, la Gran Lògia Provincial de Catalunya, la Muralla Romana Sotstinent 
Navarro del Servei d’Arqueologia de Barcelona, la Torre de les Aigües del Besòs, el Museu Palmero, el Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya, la colección olorVISUAL, La Casa dels Entremesos, la Torre Bellesguard de Gaudí, la Col·lecció Opiso de la 
Fundació Arqueològica Clos i el Museu del Disseny de Barcelona, ja amb totes les col·leccions obertes.  
 
 

• La Nit dels Museus és una iniciativa del Consell d’Europa en la qual participen més de quatre mil museus de quaranta països i que 
enguany arriba a l’onzena edició. Aquest any La Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus coincideixen el mateix cap de 
setmana, per això hi haurà portes obertes a la majoria dels museus també el diumenge 17 de maig (el 18 de maig, Dia Internacional 
dels Museus, és dilluns, dia de tancament a la majoria de centres). 
 

• La primera edició de La Nit dels Museus que es va celebrar a Barcelona va tenir lloc el 2008 amb 21 centres i 53.183 visitants. Durant 
els anys següents s’hi van anar afegint gradualment més museus, així, el 2009 hi havia 27 centres amb 73.793 visitants; el 2010 la xifra 
ja va ser de 40 centres i per primer cop van es adherir a la iniciativa museus de l’àrea metropolitana, amb 96.935 visitants; el 2011 eren 
48 els centres i 77.583 els visitants; el 2012 la participació va ser de 52 centres i 126.466 visitants, el 2013 en van ser 62, els centres, i 
133.272 els visitants, i l’any passat es van superar els 160.000 visitants amb un total de 72 centres oberts durant la nit.  

 

 



• El programa agrupa l’oferta de la nit en 6 rutes, que agrupen els museus per la proximitat geogràfica i pels enllaços a través de 
transport públic.  
 
 

Zona 1: de Montjuïc a l’Hospitalet: CaixaForum, Castell de Montjuïc, Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, Col·lecció de 
Carrosses Fúnebres, Fundació Arranz-Bravo, Fundació Joan Miró, MAE. Centre de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques (Institut del Teatre), MUHBA Refugi 307, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museu de l’Hospitalet. Edifici Casa 
Espanya, Museu de l’Hospitalet. Masia de Can Riera, Museu de l’Hospitalet  Edifici Harmonia, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, i Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch. 

 
 

Zona 2: de l’Eixample a Gràcia: Biblioteca Pública Arús, Col·lecció Opiso de la Fundació Arqueològica Clos, Espai Mercè Sala, 
Fundació Antoni Tàpies, Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Foto Colectania, Fundació Suñol, Gran Lògia Provincial de 
Catalunya, MUHBA a la Casa del Guarda del Park Güell, Museu del Modernisme de Barcelona, Museu Egipci de Barcelona i 
Recinte Modernista de Sant Pau.  
 
 
Zona 3: del Gòtic al Mar: Aqüeducte romà. Servei d’Arqueologia, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, Blueproject Foundation, Cercle Artístic Sant Lluc, El Born CC, La Casa dels Entremesos, MEAM. Museu Europeu 
d’Art Modern, MUHBA Domus Avinyó, MUHBA Domus de Sant Honorat, MUHBA El Call, MUHBA Plaça del Rei, MUHBA Porta 
de Mar de Barcino, MUHBA Temple d’August, MUHBA Via Sepulcral Romana, Muralla de Mar. Servei d’Arqueologia, Muralla 
romana Sotstinent Navarro. Servei d’Arqueologia, Museu d’Història de Catalunya, Museu de Cultures del Món de Barcelona, 
Museu de la Moto de Barcelona, Museu de la Xocolata, Museu Frederic Marès, Museu Picasso, Sala Ciutat i Teatre Museu el 
Rei de la Màgia. 

 
Zona 4: del Raval al Port: Arts Santa Mònica, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB, Filmoteca de 
Catalunya, La Capella, La Virreina Centre de la Imatge, MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona i Museu Marítim de 
Barcelona.  

 



 
 

Zona 5: Santa Coloma / Badalona / Sant Adrià / Fòrum / Glòries / Sant Andreu: Can Framis. Museu de pintura 
contemporània, Fabra i Coats. Centre d’Art Contemporani de Barcelona, MUHBA a la Fabra i Coats, MUHBA Oliva Artés, Museu 
de Badalona. Casa romana dels Dofins, Museu de Badalona. Jardí de Quint Licini, Museu de Badalona. Termes i Decumanus, 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona-Museu Blau; Museu de la Música. L’Auditori, Museu del Disseny de Barcelona, 
Museu d’Història de la Immigració de Catalunya, Museu Torre Balldovina i Torre de les Aigües del Besòs.  

 
Zona 6: Horta / Sant Gervasi / Pedralbes / Esplugues / Cornellà: colección olorVISUAL, CosmoCaixa, Estudi Fotogràfic 
Centelles, Museu Agbar de les Aigües, Museu Can Tinturé, Museu de Ceràmica “La Rajoleta”, Museu FC Barcelona, Museu 
Palmero, Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i Torre Bellesguard de Gaudí. 

 
 

• Per tal d'animar a utilitzar el transport públic en una nit tan popular, amb la col·laboració de la Fundació TMB, algunes de les estacions 
del metro de Barcelona s'engalanen i es converteixen en petits museus amb diferents sèries de vinils als passadissos que exhibeixen 
peces dels centres culturals més propers que participen a la Nit. Així, la parada del Clot apareix decorada amb la Motocicleta Impala del 
Museu del Disseny de Barcelona, o la d'Universitat amb Les variacions de Sebald del CCCB, fent que l’experiència comenci en el 
moment de sortir de casa, quan s’agafa el metro, i també els dies previs a la jornada.  
 
 

• Al web www.lanitdelsmuseus.cat i a www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus trobareu la informació ampliada i actualitzada de les activitats 
de cada museu i també les propostes de rutes per 6 zones diferents. 
 

 
• La Nit dels Museus 2.0: Tota l’actualitat de la vetllada es podrà seguir a través del compte de Twitter @bcncultura i l’etiqueta 

#bcnesmuseu; així com del compte d’Instagram @bcncultura i el Facebook www.bcn.cat/barcelonacultura. A més, hi haurà disponible 
una aplicació per a mòbils (Apple i Android), amb informació de totes les activitats, horaris i la ubicació dels museus 
 

http://www.lanitdelsmuseus.cat/
http://www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus


 
 

• Concurs d’imatges La Nit dels Museus. Per participar-hi cal inscriure’s prèviament a www.bcn.cat/fotomobil. El concurs convida a tots 
els visitants a explicar la seva Nit (com es preparen, les seves experiències, quins museus visiten, etc.) mitjançant imatges, i etiquetar-
les amb #bcnesmuseu a Twitter o Instagram. Els participants del concurs podran guanyar un carnet BCNcultural, que dóna accés a més 
de 400 activitats exclusives o amb descomptes especials. Les fotografies que participaran en el concurs s’hauran d’haver piulat o pujat 
a Twitter o a Instagram entre el dimarts 12 de maig a les 9 h i el dimarts 19 de maig a les 23:59 h. 

 
 

http://www.bcn.cat/fotomobil


Museus i prograMació
Entrada lliure de 19 a 1 h



ruTa 1: De Montjuïc a l’Hospitalet
7.  CaixaForum
9.  Castell de Montjuïc
10.  Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
13.  Col·lecció de Carrosses Fúnebres
23.  Fundació Arranz -Bravo
26.  Fundació Joan Miró
33.  MAE. Centre de documentació i Museu 
 de les Arts Escèniques (Institut del Teatre)
43.  MUHBA Refugi 307 
50.  Museu d’Arqueologia de Catalunya
59.  Museu de l’Hospitalet. Edifici Casa Espanya
60.  Museu de l’Hospitalet. Edifici de l’Harmonia
58.  Museu de l’Hospitalet. Masia de Can Riera
71.  Museu Nacional d’Art de Catalunya
72.  Museu Olímpic i de l’Esport 
 Joan Antoni Samaranch

ruTa 2: De l’Eixample a Gràcia 
5.  Biblioteca Pública Arús
15.  Col·lecció Opisso de la Fundació 
 Arqueològica Clos
18.  Espai Mercè Sala
22.  Fundació Antoni Tàpies
24.  Fundació Catalunya -La Pedrera
25.  Fundació Foto Colectania
27.  Fundació Suñol
28.  Gran Lògia Provincial de Catalunya
35.  MUHBA a la Casa del Guarda del Park Güell
65.  Museu del Modernisme de Barcelona
67.  Museu Egipci de Barcelona
76.  Recinte Modernista de Sant Pau

ruTa 3: Del Gòtic al mar
1.  Aqüeducte romà. Servei d’Arqueologia
3.  Arxiu Fotogràfic de Barcelona
4.  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
6.  Blueproject Foundation
12.  Cercle Artístic Sant Lluc
17.  El Born CC
30.  La Casa dels Entremesos
34.  MEAM . Museu Europeu d’Art Modern 
38.  MUHBA Domus Avinyó
39. MUHBA Domus de Sant Honorat
40.  MUHBA El Call
42.  MUHBA Plaça del Rei 
37.  MUHBA Porta de Mar de Barcino
44.  MUHBA Temple d’August
45.  MUHBA Via Sepulcral Romana
46.  Muralla de mar. Servei d’Arqueologia 
47.  Muralla romana Sostinent Navarro. 
 Servei d’Arqueologia
51.  Museu d’Història de Catalunya
57.  Museu de Cultures del Món de Barcelona
61.  Museu de la Moto de Barcelona
63.  Museu de la Xocolata
69.  Museu Frederic Marès
74.  Museu Picasso
78.  Sala Ciutat
79.  Teatre Museu El Rei de la Màgia

ruTa 4: Del Raval al port
2.  Arts Santa Mònica
11.  Centre de Cultura Contemporània 
 de Barcelona- CCCB 
21.  Filmoteca de Catalunya
29.  La Capella
31.  La Virreina Centre de la Imatge
32.  MACBA. Museu d’Art 
 Contemporani de Barcelona
70. Museu Marítim de Barcelona

ruTa 5: Santa Coloma - Badalona - Sant Adrià-Fòrum - 
Glòries - Sant Andreu
8.  Can Framis. Museu de pintura contemporània
20.  Fabra i Coats. Centre d’Art Contemporani 
 de Barcelona
36.  MUHBA a la Fabra i Coats 
41.  MUHBA Oliva Artés
52.  Museu de Badalona. Casa dels Dofins
53.  Museu de Badalona. Jardí de Quint Licini
54.  Museu de Badalona. Termes i Decumanus
56. Museu de Ciències Naturals 
 de Barcelona- Museu Blau 
62.  Museu de la Música. L’Auditori
64.  Museu del Disseny de Barcelona 
 (Edifici Disseny Hub Barcelona)
66.  Museu d’Història de la Immigració 
 de Catalunya
75.  Museu Torre Balldovina 
81.  Torre de les Aigües del Besòs

ruTa 6: Horta- Sant Gervasi - Pedralbes - Esplugues - 
Cornellà
14.  colección olorVISUAL
16.  CosmoCaixa 
19.  Estudi Fotogràfic Centelles
48.  Museu Agbar de les Aigües
49.  Museu Can Tinturé 
55.  Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
68.  Museu FC Barcelona
73.  Museu Palmero
77.  Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
80.  Torre Bellesguard de Gaudí

    Programació per rutes   La NiT DeLs Museus 2015ruTes



ruTa 1 De Montjuïc a l’Hospitalet

7.  CaixaForum
9.  Castell de Montjuïc
10.  Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
13.  Col·lecció de Carrosses Fúnebres
23.  Fundació Arranz -Bravo
26.  Fundació Joan Miró
33.  MAE. Centre de documentació 
 i Museu de les Arts Escèniques 
 (Institut del Teatre)
43.  MUHBA Refugi 307 
50.  Museu d’Arqueologia de Catalunya
59.  Museu de l’Hospitalet. Edifici  
 Casa Espanya

60.  Museu de l’Hospitalet. Edifici
  de l’Harmonia
58.  Museu de l’Hospitalet. Masia  
 de Can Riera
71.  Museu Nacional d’Art de Catalunya
72.  Museu Olímpic i de l’Esport  
 Joan Antoni Samaranch

ruTa 1 
De Montjuïc a l’Hospitalet



caixaForuM
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Espanya).
AUTOBUSOS: 13 i 150 (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia), i 9, 27, 30, H12, 57, 65, 
79, 91, 105, 106, 109, 153, 157 i 165 (Pl. 
Espanya). L72, L80, L81, L86, L87 i L95 (Pl. 
Espanya). Nocturns: N1, N13, N15, N16 
i N17.
FGC: línies 93, 94, R5 i R6 (Pl. Espanya).
BICING

casTeLL De MoNTjuïc
Ctra. de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Tel. 93 256 44 40

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Espanya) + AUTOBÚS. 
AUTOBÚS: 150 (des de Pl. Espanya fins al 
Castell de Montjuïc).
FUNICULAR DE MONTJUÏC: metro línies 
2 i 3 (Paral·lel), tarifa integrada.

ceNTre cuLTuraL MeTropoLiTà 
TecLa saLa
Av. Josep Tarradellas, 44
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 57 71

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Torrassa).
AUTOBUSOS: interurbà 12 i 16.

coL·Lecció De carrosses FúNebres
Mare de Déu del Port, 56-58
08038 Barcelona
Tel. 93 484 19 20

com s’hi arriba
AUTOBUSOS: 21 i 107 (interior cementiri, 
només festius).
TRANSPORT PRIVAT: sortida 13 de la 
ronda Litoral.

FuNDació arraNz-bravo
Recinte de la Tecla Sala
Av. Josep Tarradellas, 44
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 57 71 i 93 260 02 68

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Torrassa).
AUTOBUSOS: interurbà 12 i 16.

FuNDació joaN Miró
Parc de Montjuïc, s/n 
08038 Barcelona
Tel. 93 443 94 70

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Espanya).
AUTOBUSOS: 150 i 55.
FGC: línies 93, 94, R5 i R6 (Pl. Espanya).
FUNICULAR DE MONTJUÏC: metro línies 
2 i 3 (Paral·lel), tarifa integrada.

Mae. ceNTre De DocuMeNTació 
i Museu De Les arTs escèNiques 
(iNsTiTuT DeL TeaTre)
Pl. Margarita Xirgu, s/n.
08004 Barcelona
Tel. 93 227 39 00

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Poble Sec).
AUTOBUSOS: 55 i 121.
BICING

MuHba reFugi 307
Nou de la Rambla, 169
08001 Barcelona
Tel. 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línies 2 i 3 (Paral·lel).
AUTOBUSOS: 21 i 121. Nocturns: N0 i 
N6.
BICING

Museu D’arqueoLogia De 
caTaLuNya
Pg. Santa Madrona, 39-41
08038 Barcelona
Tel. 93 423 21 49

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Espanya), línia 3 
(Poble Sec).
AUTOBUSOS: 55 (Pg. Exposició - Santa 
Madrona), 121 (França Xica) i línia Parc 
de Montjuïc (Santa Madrona). Fins a Pl. 
Espanya: 9, 13, 27, 30, 37, 150, 57, 65, 
109, 157 i 165. Bus Turístic: ruta vermella 
(Anella Olímpica - MNAC). Bus Montjuïc 
Turístic: ruta blava (12, Ciutat del Teatre). 
Nocturns: N0, N1, N2, N13, N14 i N17.

Museu De L’HospiTaLeT. eDiFici casa 
espaNya
Joan Pallarès, 38 
08901 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 338 13 96

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Rambla Just Oliveras i Av. 
Carrilet).
AUTOBUSOS: interurbà 12 i 16.

Museu De L’HospiTaLeT. eDiFici De 
L’HarMoNia
Pl. Josep Bordonau i Balaguer, 6
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 13 86

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Rambla Just Oliveras i Av. 
Carrilet).
AUTOBUSOS: interurbà 12 i 16.

Museu De L’HospiTaLeT. Masia De 
caN riera
Riera de l’Escorxador, 17 
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 13 86

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Rambla Just Oliveras i Av. 
Carrilet).
AUTOBUSOS: interurbà 12 i 16.

Museu NacioNaL D’arT  
De caTaLuNya
Parc de Montjuïc 
08038 Barcelona 
Tel. 93 622 03 76

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Espanya).
AUTOBUSOS: bus Parc de Montjuïc (Av. 
Maria Cristina - MNAC), 150 (Av. Estadi 
- Piscines Picornell), 13 (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia - Poble Espanyol), 55 
(Museu MNAC - Museu Etnològic), i 37, 
57 i 157 (Pl. Espanya - Av. Paral·lel). Fins a 
Pl. Espanya: 9, 27, 30, 37, H12, 57, 65, 79, 
109, 157 i 165. Nocturns: N1, N13, N15, 
N16 i N17.
FGC: línies 8, S33, S4, S8, R5 i R6 (Pl. 
Espanya).
BICING

Museu oLíMpic i De L’esporT joaN 
aNToNi saMaraNcH
Av. de l’Estadi, 60 
08038 Barcelona
Tel. 93 292 53 79

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Espanya).
AUTOBUSOS: 55.
FUNICULAR DE MONTJUÏC: metro línies 
2 i 3 (Paral·lel), tarifa integrada.
BICING

ruTa 1 De Montjuïc a l’Hospitalet
Museus i transport

accessos MoNTjuïc
amb motiu de la celebració del saló de l’automòbil, els accessos a la muntanya de Montjuïc poden estar subjectes a 
afectacions la nit del 16 de maig. es recomana que hi accediu en transport públic o que utilitzeu les escales mecàniques.  
a peu de 21.30 a 2 h hi haurà habilitat un accés per l’av. Maria cristina.
La línia d’autobús 150, que fa la ruta del parc de Montjuïc, funcionarà fins a la 1.30 h de la matinada i reforçarà  
el servei amb més vehicles, però el seu recorregut habitual també es veurà afectat. 
Per a més informació podeu consultar: http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/transit
 



ruTa 1 De Montjuïc a l’Hospitalet
Museus i programació

7. caixaForuM
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 
Barcelona. Tel. 93 476 86 00
caixaForum.com/agenda

EXPOSICIONS:
«Finestres al món»
Aquest espai de CaixaForum acosta 
el visitant a la realitat de països de 
l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina a 
través d’un seguit de curtmetratges 
protagonitzats per persones que viuen 
en circumstàncies adverses i que, 
malgrat tot, lluiten per tirar endavant. 

«Tres narratives. Memòria»
«Memòria» és la segona exposició 
del cicle Tres narratives. Participació, 
memòria i llenguatge, que proposa un 
model literari per elaborar diferents 
narratives amb obres de la Col·lecció “la 
Caixa”.

«L’art mochica de l’antic perú»
L’art mochica de la costa nord peruana 
és un art molt desenvolupat. Els seus 
creadors van mostrar no tan sols 
mestria, sinó un gran coneixement 
de les narratives cosmològiques i 
mitològiques que permetien explicar el 
món. Aquestes magnífiques obres ens 
fan conèixer com aquesta societat va 
plasmar en atuells de ceràmica les seves 
històries, creences, mites i rituals, i com 
els seus líders van expressar el poder 
i l’ascendència divina a través de la 
vestidura, amb els atributs dels animals 
sagrats.

«jo veig el que tu no veus.  
una gràfica de l’autisme»

ACTIVITATS:
A les 19, 20 i 22 h
visites comentades
Exposició «Tres narratives. Memòria» 
(19 h).
Tot CaixaForum (20 i 22 h): participa en 
un recorregut per totes les exposicions 
del centre a través d’una selecció 
de les obres més representatives. Si 

no coneixes la història de l’edifici de 
CaixaForum, també te l’explicarem a la 
seva terrassa modernista.

A les 19.30, 21.30 i 23.30 h
Com elles, poesia escènica 
Un viatge poètic més enllà del temps i 
a través de les fronteres de tot el món. 
Amb Mireia Vidal-Conte, poeta, i Odile 
Arqué, poeta i cantant. Hi col·labora: 
Laura Borràs, directora de la Institució 
de les Lletres Catalanes.
Durada: 1 h.

De 20.30 a 1 h
projeccions Participa Méliès: els 
millors vídeos
Hi ha històries meravelloses que només 
duren tres minuts! Vine a descobrir 
els millors vídeos del concurs Participa 
Méliès i a gaudir d’un nou cinema mut 
ple de màgia i enginy.

Fins a la 1 h
Art en família a l’espai educatiu +5
Dins l’exposició «L’art mochica de 
l’antic Perú», trobareu un espai dedicat 
a les famílies, on us proposem crear un 
ésser fantàstic amb un aspecte bestial!

9. casTeLL De MoNTjuïc
Ctra. de Montjuïc, s/n. 08038 Barcelona. 
Tel. 93 256 44 40
http://www.bcn.cat/castelldemontjuic

Castell visitable, amb magnífiques vistes 
sobre la ciutat, i centre d’interpretació 
que presenta la història d’aquest 
monument patrimonial.

EXPOSICIÓ:
«pedra, Montjuïc, barcelona, la 
construcció d’una ciutat»
Exposició sobre la pedra de Montjuïc, 
amb obres originals cedides pel MUHBA 
o el Museu Arqueològic.

ACTIVITATS:
De 20 a 23 h
visita guiada al castell
Descobriu els llocs més emblemàtics 
del Castell, com els calabossos, els 
baluards o la torre de guaita. Cada mitja 
hora surten dos grups de vint-i-cinc 
persones. Durada: 45 min.

De 19 a 1 h 
Van Van. Mercat gastronòmada
Fira gastronòmica amb oferta variada 
de menjar i beguda, atraccions de fira i 
música en viu.

10. ceNTre cuLTuraL MeTropoLiTà 
TecLa saLa 
Av. Josep Tarradellas, 44. 08901 
L’Hospitalet de Llobregat.  
Tel. 93 338 57 71
www.teclasala.net

EXPOSICIÓ:
«arranz-bravo. Magnus»
Una selecció de les quaranta obres en 
gran format més reeixides dels darrers 
deu anys de trajectòria del pintor català 
Eduard Arranz-Bravo. Aquesta etapa es 
caracteritza per l’assumpció de nous 
reptes artístics, entre els quals hi ha 
la pintura sobre tela en gran format: 
tríptics, políptics, grans quadrants 
pictòrics que acullen la simbologia 
clàssica del pintor, sotmesa ara a una 
nova revisió. La qualitat i l’envergadura 
del projecte fan d’aquesta mostra una 
exposició insòlita i d’excepció.

13. coL·Lecció De carrosses 
FúNebres
Mare de Déu de Port, 56-58 (accés 
per la ronda Litoral, sortida 13). 08038 
Barcelona. Tel. 93 484 19 20 
www.cbsa.cat/colleccio

EXPOSICIÓ:
col·lecció de carrosses fúnebres
La col·lecció consta de vint-i-dues 
peces originals que van donar servei a 
la ciutat de Barcelona durant més de 
cent anys: tretze carrosses fúnebres, 
sis cotxes d’acompanyament i tres 
cotxes de motor, juntament amb tots 
els complements que les ornamenten 
i que en fan possible el funcionament. 
Es tracta de l’única col·lecció d’aquestes 
característiques que es mostra 
públicament a Europa, la qual il·lustra 
les formes de vida i els rituals funeraris 
de la societat barcelonina al llarg de les 
dècades en què les carrosses van estar 
en actiu. 

ACTIVITAT:
De 20 a 23 h
visites comentades a la col·lecció
La visita guiada recorre els sis àmbits 
de la col·lecció i mostra cadascuna 
de les peces originals, cosa que fa 
entendre la seva estreta vinculació amb 
la societat i la cultura del moment. 
Descobrirem els significats de les seves 
variades simbologies, formes i colors. 
A més, l’extensa documentació gràfica 
i les tecnologies virtuals permeten 
comprendre més bé la vida en societat 
des de mitjan segle xix fins a mitjan 
segle xx. Visites a les 20, 21, 22 i 23 h. 
Durada: 1 h. La visita de les 21 h disposa 
d’una intèrpret de llengua de signes 
catalana. En acabar la visita, donarà un 
obsequi a tots els que hagin vingut a 
descobrir les carrosses fúnebres.

23. FuNDació arraNz-bravo
Recinte de la Tecla Sala.  
Av. Josep Tarradellas, 44. 08901 
L’Hospitalet de Llobregat.  
Tel. 93 338 57 71 i 93 260 02 68
www.fundacioarranzbravo.cat

EXPOSICIÓ:
«arranz-bravo. Magnus»
Una selecció de les quaranta obres en 
gran format més reeixides dels darrers 
deu anys de trajectòria del pintor català 
Eduard Arranz-Bravo. Aquesta etapa es 
caracteritza per l’assumpció de nous 
reptes artístics, entre els quals es troba 
la pintura sobre tela en gran format: 
tríptics, políptics, gran quadrants 
pictòrics que acullen la simbologia 
clàssica del pintor, sotmesa ara a una 
nova revisió. La qualitat i l’envergadura 
del projecte fan d’aquesta mostra una 
exposició insòlita i d’excepció.

26. FuNDació joaN Miró
Parc de Montjuïc, s/n. 08038 Barcelona. 
Tel. 93 443 94 70
www.fmirobcn.org

EXPOSICIONS:
col·lecció permanent de joan Miró 
La col·lecció d’obra de Joan Miró de 
la Fundació permet repassar tota la 
trajectòria de l’artista des dels seus 
inicis fins a la construcció del seu estil 
personal i singular.

«La notte, 1961», de Frederic 
Montornés (Fotografia al vestíbul)
Des dels anys noranta, Frederic 
Montornés alterna la seva activitat com 
a crític d’art i comissari d’exposicions, 
en què estableix un diàleg intens amb 
els artistes, amb la necessitat intuïtiva 
de fixar allò que captura la seva mirada 
amb una càmera digital. Però no és fins 
al cap d’uns quants anys que una part 
d’aquestes imatges llargament arxivades 
entren en relació amb fotografies més 
recents fetes per atzar. Sempre amb 

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/
http://www.bcn.cat/castelldemontjuic
http://www.teclasala.net
http://www.cbsa.cat/colleccio
http://www.fundacioarranzbravo.cat
http://www.fmirobcn.org


la complicitat de la nit, el fotògraf 
redescobreix nous vincles i observa 
com les imatges s’aparellen, de dues 
en dues, en un diàleg secret, en una 
conversa inacabada.

«prophetia»
Aquesta exposició, comissariada per 
Imma Prieto, proposa una reflexió sobre 
la idea d’Europa a partir de la situació 
social, política i econòmica actual.
Reuneix obres de vint-i-cinc artistes 
que han seguit i comentat el procés 
de formació de l’Europa comunitària. 
El punt de partida de l’exposició és un 
vídeo de l’albanès Anri Sala, del 2002, 
que retrata el moment en què el somni 
europeu encara estava intacte en alguns 
països que aspiraven a entrar a la Unió 
Europea. Les altres obres de l’exposició 
són molt més recents i reflecteixen el 
sentiment actual d’incertesa pel que fa 
al projecte europeu.
La diversitat d’orígens dels artistes 
representats fa que hi conflueixin punts 
de vista i sensibilitats molt diferents. 
La mostra s’estructura a partir de tres 
conceptes estretament vinculats amb 
els fonaments filosòfics i ideològics 
d’Europa: el rapte, la correspondència o 
reciprocitat, i la responsabilitat. 

«in cycling Mode: The Wilson 
exercises», d’anna craycroft i Marc 
vives (Espai 13)
La tercera exposició del cicle Lesson 
0, The Wilson Exercises és un projecte 
en curs d’Anna Craycroft i Marc Vives, 
comissariat per Rivet, en què els artistes 
intercanvien materials i investigacions 
amb l’oficina curatorial tot cercant un 
mètode i un procés de treball que eviti 
l’avaluació i trenqui les distincions entre 
fer, crear i mostrar.
Què passaria si una exposició fos un 
exercici i tots els preparatius fossin un 
procés compartit entre artistes, idees, 
amfitrions i comissaris? Canviaria el 
que entenem per desenvolupament i 
temps? A partir d’aquestes preguntes, 
les practiques de Marc Vives i Anna 
Craycroft oscil·len entre l’individual 
i el col·lectiu: els seus treballs van 
de l’animació o l’escultura ad hoc a 
documents PDF i pel·lícules. Amb 
una preocupació per l’aprenentatge i 
l’experiència, la creació i el mètode, la 
rutina i la regularitat, Vives i Craycroft 

han intercanviat al llarg d’un any 
materials de recerca a través d’una 
estructura online bàsica.

ACTIVITATS:
De 20.30 a 22.30 h
visita guiada a l’exposició «prophetia» 
Cada hora, durada: 30-40 min. En català 
(20.30 i 22.30 h) i castellà (21.30 h). 
Grups de 25-30 persones.

De 20.30 a 23 h
visita guiada L’art de Joan Miró 
Cada mitja hora, durada: 30 min. En 
català (20.30, 22 i 23 h), castellà (21 i 
22.30 h) i anglès (21.30 h). Grups de 25-
30 persones.

De 21 a 22.30 h
visita guiada La Fundació, un edifici 
mediterrani
Cada mitja hora, durada: 30 min. En 
català (21.30 i 22.30 h), castellà (22 h) i 
anglès (21 h). Grups de 25-30 persones.

33. Mae. ceNTre De DocuMeNTació 
i Museu De Les arTs escèNiques 
(iNsTiTuT DeL TeaTre)
Pl. Margarida Xirgu, s/n. 08004 
Barcelona. Tel. 93 227 39 00
http://www.cdmae.cat

EXPOSICIÓ:
expo·instal·lacció de Mariaelena roqué 
«DespullesDespullades»
L’Institut del Teatre acull una mostra 
retrospectiva de Mariaelena Roqué 
(MER), artista multidisciplinària i 
performer, amb una llarga trajectòria 
en l’escena catalana i internacional. 
«DespullesDespullades» és el títol 
de l’exposició creada a partir d’un 
centenar de vestits-personatge i que 
ocupa diversos espais de la seu de 
l’Institut. Els vestits-personatge, lluny 
de romandre inerts, mostren la seva 
vida i interaccionen entre si, amb la 
llum, l’espai, el so..., per configurar 
una instal·lació escènica. En aquest 
marc, una videoinstal·lació, a través del 
personatge DonaUllsDonaUlls (síntesi 
formal i conceptual de l’obra de MER), 
ens ofereix un recorregut poeticovisual 
per la trajectòria de l’artista. L’objectiu 
és mostrar l’obra de MER en la seva 
multidisciplinarietat i profunditat, obra 

generada durant el període 1980-2014 a 
ritme de work-in-progress. 

ACTIVITATS:
Fins a les 24 h
L’Institut del Teatre per dins
Visita lliure a la planta -2 de l’Institut, 
on els visitants podran veure una 
mostra dels treballs dels alumnes 
d’escenografia de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic (ESAD) comentats 
pels mateixos estudiants. Ho faran 
des dels seus espais habituals de 
treball o bé a través d’exposicions i 
instal·lacions fetes expressament per 
a la Nit dels Museus. La visita inclou 
una mostra d’indumentària escènica 
de la companyia Gelabert-Azzopardi, 
recentment donada al Museu de les Arts 
Escèniques.

Fins a les 19.30 h
Taller familiar de dansa integrada
Obert als amants de la dansa i de les 
arts del moviment, professionals i no 
professionals, amb o sense diversitat 
funcional, sense límit d’edat. Nombre de 
places: 30 (10 reservades per a persones 
amb discapacitat, 20 reservades per a 
persones sense discapacitat). A la Plaça 
de l’Atri.

De 19 a 20.30 h
Taller familiar de maquillatge i dansa
Orientat a infants d’entre 5 i 12 anys. 
Nombre de places: 20 infants (que 
poden anar acompanyats dels seus 
familiars). A l’Aula doble de dansa.

De 19.30 a 24.30 h
actuacions dels alumnes de les 
escoles de l’institut del Teatre
Els alumnes de les escoles de l’Institut 
del Teatre ofereixen una mostra dels 
seus treballs acadèmics en forma 
d’actuacions breus, que es podran veure 
a l’exterior (Plaça de l’Atri), al Teatre 
Ovidi Montllor, a les aules i a altres 
espais de l’edifici. 
«Aules a Escena», a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD).
«Tallers Lliures de Dansa», a càrrec 
dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic / Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) i del 
Conservatori Superior de Dansa (CSD). 
«Solos», d’IT Dansa, jove companyia de 

l’Institut del Teatre.
El Col·lectiu d’Instrumentistes de 
l’Institut del Teatre oferirà diversos 
concerts i farà l’acompanyament 
musical de diverses actuacions.
Consulteu la programació d’espectacles 
i els artistes participants al programa de 
mà específic i a la web de l’Institut del 
Teatre.

43. MuHba reFugi 307
Nou de la Rambla, 169. 08001 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

Solidaritat per sobreviure. Refugi 307: 
visita lliure al refugi 307
La defensa ciutadana de Barcelona. 
Quatre-cents metres de túnels on es 
poden reviure les angoixes d’una ciutat 
que, durant la Guerra Civil, s’enfrontà 
a un fenomen nou: el bombardeig 
indiscriminat sobre la població. A partir 
de les 19 h i cada mitja hora, fins a les 
24.30 h. L’aforament és limitat

50. Museu D’arqueoLogia De 
caTaLuNya
Pg. Santa Madrona, 39-41. 08038
Barcelona. Tel. 93 423 21 49
www.mac.cat

EXPOSICIONS:
exposició permanent «Els tresors del 
MAC» 

«Demos: viure en democràcia»

ACTIVITATS:
A les 19.30, 20, 21 i 21.30 h
Tallers familiars
El taller de l’arqueòleg, Escola de 
legionaris, Jeroglífics i mòmies de
l’Antic Egipte i Taller de pentinats i 
maquillatge romà. Durada de cada taller: 
20 min. 

A les 19.30, 21 i 22.30 h 
Tallers per a adults
Descobrint les entranyes del MAC: les 
reserves; Descobrint les entranyes del 
MAC: el taller de restauració; Brindem 
per l’arqueologia; Dóna la volta a les 
col·leccions del MAC: projecte de 
digitalització en 3D, i CSI MAC: el taller 

d’antropologia. Durada de cada taller: 1 
h. Cal acreditar la majoria d’edat.

A les 20.30 i 22 h
Cohors i Barcinonensis i Ludus 
Gladiatorius Imperialis 
Espectacles de recreació històrica 
amb Barcino Oriens. Durada de cada 
espectacle: 20 min.

A les 21 h
concert a càrrec de rive gauche
Durada: 1 h.

A les 22.30 i 23.30 h
visites guiades
Fenicis i grecs: els grans colonitzadors 
del Mediterrani, Com vam començar? Un 
viatge per la prehistòria, Els pobles ibers 
del llevant mediterrani i Demos: viure en 
democràcia. Durada de cada visita: 1 h.

 
58. Museu De L’HospiTaLeT. Masia 
De caN riera
Riera de l’Escorxador, 17. 08901 
L’Hospitalet de Llobregat. 
Tel. 93 338 13 86
www.museul-h.cat

EXPOSICIÓ:
«L’Hospitalet del segle xx»
Exposició de memòria democràtica 
sobre l’Hospitalet a la Guerra Civil i la 
lluita de reivindicació social i política 
durant la dictadura franquista.

ACTiViTATS:
A partir de les 19 h
jocs de taula: La guerra civil 
espanyola, 1936-1939
Demostració pràctica d’un joc de 
taula sobre la guerra civil espanyola 
coordinada per monitors de l’associació 
Rubicón, especialitzats en jocs de taula 
d’estratègia.

A les 23 h
visita guiada a l’exposició
Durada: 30 min.

http://www.cdmae.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.mac.cat
http://www.museul-h.cat


 
59. Museu De L’HospiTaLeT. eDiFici 
De casa espaNya
Joan Pallarès, 38. 08901 L’Hospitalet de 
Llobregat. Tel. 93 338 13 96
www.museul-h.cat

EXPOSICIONS:
«L’Hospitalet: un indret, una història» 
Exposició permanent d’història de la 
ciutat de l’Hospitalet.

«el conveni de l’Hospitalet: història i 
societat a principis del segle xviii»
Exposició temporal sobre el 
tractat internacional signat el 1713 
a l’Hospitalet entre les forces 
borbòniques i les forces austriacistes 
que deixava a la seva sort els catalans, 
pas previ al punt final de la guerra de 
Successió, amb la caiguda de la ciutat 
de Barcelona el 1714.

ACTIVITATS:
a les 19 h
visita guiada a l’exposició permanent 
Durada: 30 min.

A partir de les 19 h
jocs de taula: La història de 
l’Hospitalet, del 1200 al 1500
Demostració pràctica coordinada per 
monitors de l’associació Rubicón, 
especialitzada en jocs de taula 
d’estratègia.

La joia del museu
Mostra d’un objecte de la col·lecció del 
museu seleccionat per a l’ocasió. 

A les 20 h
visita guiada a l’exposició temporal
Durada: 30 min.

A les 24 h
ruta urbana Vila vella 
Itinerari comentat pels indrets amb més 
interès històric del nucli antic del barri 
del Centre. Durada: 1 h. 

 
60. Museu De L’HospiTaLeT. eDiFici 
De L’HarMoNia
Pl. Josep Bordonau i Balaguer, 6. 
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 338 13 86
www.museul-h.cat

EXPOSICIÓ:
«color, forma i volum: l’església de 
santa eulàlia de Mèrida» 
Exposició permanent sobre els retaules 
i gàrgoles restaurats de l’església de 
Santa Eulàlia de Mèrida. 

«antonio bernal. Fabricant somnis»
Exposició pòstuma dedicada a l’artista 
hospitalenc Antonio Bernal, un dels 
dibuixants més destacats de la 
desapareguda editorial Bruguera i autor 
de personatges com el Capitán Trueno, 
Crispín i Goliath.

ACTIVITATS:
A partir de les 19 h
jocs de taula: El cas dels catalans, 
1714
Demostració pràctica del joc coordinada 
per monitors de l’associació Rubicón, 
especialitzats en aquest joc.

A les 21 h
visita guiada a l’exposició temporal
Durada: 30 min.

A les 22 h
visita guiada a l’exposició permanent
Durada: 30 min. 

 
71. Museu NacioNaL D’arT De 
caTaLuNya
Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona.
Tel. 93 622 03 76
www.museunacional.cat

EXPOSICIONS:
col·lecció del museu
Un viatge per les col·leccions d’art 
medieval, en què destaquen els 
conjunts de pintura romànica, únics 
al món. A la nova presentació de la 
col·lecció d’art modern, visiteu la 
singularitat del modernisme amb 
obres de Gaudí i Jujol i acabeu als anys 
cinquanta amb els artistes de Dau al 
Set. Per completar la visita, no hi ha res 
millor que pujar a les Terrasses-Mirador, 
des d’on tindreu una espectacular vista 
de 360° de la ciutat. 

«gabriel casas. Fotografia, informació 
i modernitat, 1929-1939»
Cent vint imatges d’un dels moments 
més importants en la producció 
del fotògraf barceloní: des de la 
inauguració de l’Exposició Internacional 
de Barcelona, el 1929, fins a la Guerra 
Civil espanyola, el 1939. S’explora 
la relació de Gabriel Casas amb la 
Nova Fotografia, amb els temes de la 
modernitat i amb les preocupacions 
socials i polítiques del seu temps.

De 20 a 24 h
comentaris de les obres 
Visites guiades que acosten el visitant 
a les obres més destacades de la 
col·lecció i de l’exposició temporal.

A partir de les 20 h
Els enigmes del Museu Nacional
El robatori del bestiari i S’ha pintat un 
crim són dos jocs de pistes a l’entorn de 
les col·leccions d’art romànic i gòtic per 
a tota la família. Jocs lliures recomanats 
per a més grans de 7 anys. Recolliu el 
material i ja podeu començar!

De 21 a 24 h
véns a ballar? La sala oval és la vostra 
pista de ball!
Concert de swing amb la Gumbo Jass 
Band del Taller de Músics.

 
72. Museu oLíMpic i De L’esporT 
joaN aNToNi saMaraNcH
Av. de l’Estadi, 60. 08038 Barcelona.
Tel. 93 292 53 79
www.museuolimpicbcn.cat

EXPOSICIONS:
exposició permanent 
El museu està organitzat en tres plantes. 
La primera comprèn l’Auditori i la sala 
destinada a les exposicions temporals. 
La segona alberga la Rampa de l’Esport 
(que mostra un recorregut històric per 
la història de l’esport) i L’esport d’aquí. 
Finalment, la tercera acull el Hall of 
Fame, BCN’92, l’Observatori Olímpic, la 
Col·lecció Samaranch, les Dinàmiques 
de l’esport i l’Espectacle de l’Esport.

«Kilian jornet: summits of my life»
Kilian Jornet (1987) va créixer en 
un refugi de muntanya del Pirineu 
català a 2.000 metres d’altura, on les 
muntanyes eren el seu terreny de 
joc. Des de petit els seus pares li van 
inculcar la passió per la natura, i ben 
aviat va desenvolupar una gran passió 
pels esports de muntanya i una aptitud 
natural per a l’aventura i els reptes 
físics, que s’han anat incrementant amb 
l’experiència. 
Sis vegades guanyador de l’Skyrunner 
World Series, tres vegades guanyador 
de l’exigent Ultra Trail du Mont-
Blanc i guanyador diverses vegades 
del campionat del món d’esquí de 
muntanya, l’afinitat d’en Kilian amb la 
muntanya i la passió per superar el seus 
propis límits el van portar a plantejar-
se un nou repte personal: el projecte 
Summits of My Life. 
A Summits of My Life en Kilian intenta 
establir rècords d’ascens i descens 
d’algunes de les muntanyes més 
emblemàtiques del món. El projecte 
està inspirat en uns valors i una manera 
molt personal d’entendre la muntanya, 
pura i minimalista. Aquesta exposició 
és, doncs, una finestra a l’univers 
d’aquest esportista inclassificable. 
Endinsa’t en l’aventura!

entrada lliure de 19 a 1 h

http://www.museul-h.cat
http://www.museul-h.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.museuolimpicbcn.cat


ruTa 2 De l’Eixample a Gràcia 

5.  Biblioteca Pública Arús
15.  Col·lecció Opisso de la Fundació  
 Arqueològica Clos
18.  Espai Mercè Sala
22.  Fundació Antoni Tàpies
24.  Fundació Catalunya -La Pedrera
25.  Fundació Foto Colectania
27.  Fundació Suñol
28.  Gran Lògia Provincial de Catalunya

35.  MUHBA a la Casa del Guarda 
 del Park Güell
65.  Museu del Modernisme de Barcelona
67.  Museu Egipci de Barcelona
76.  Recinte Modernista de Sant Pau

ruTa 2 
De l’Eixample a Gràcia



bibLioTeca púbLica arús
Pg. de Sant Joan, 26 
08010 Barcelona
Tel. 93 256 59 50

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Triomf) i línia 2 (Tetuan).
AUTOBUSOS: 19, 51 i 55.
BICING

coL·Lecció opisso De La FuNDació 
arqueoLògica cLos
París, 203 (Hotel Astoria)
08036 Barcelona
Tel 93 209 83 11

com s’hi arriba
METRO: línies 3 i 5 (Diagonal).
AUTOBUSOS: 6, 7, 14, 27, 32, 33, 34, 58, 
64, 67, 68, H8 i V15. Nocturn: N5, N7 i 
N8.
FGC: estació Provença.
BICING

espai Mercè saLa
Estació de metro Diagonal L3 i L5 (Rambla 
Catalunya/Rosselló)
Tel. 650 511 285

com s’hi arriba
METRO: línies 3 i 5 (Diagonal).
AUTOBUSOS: 6, 15, 22, 24, 28, 33 i 34. 
Nocturns: N4 i N5.
BICING

FuNDació aNToNi Tàpies
Aragó, 255 
08007 Barcelona 
Tel. 93 487 03 15

com s’hi arriba
METRO: línies 2, 3 i 4 (Pg. de Gràcia).
AUTOBUSOS: 7, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 39, 
43, 44, 45, 47, 54, 63, 67 i 68. Nocturns: 
N4, N5, N6 i N7.
RENFE: estació Pg. de Gràcia.
BICING

FuNDació caTaLuNya-La peDrera 
Provença, 261-265
08008 Barcelona 

com s’hi arriba
METRO: línies 3 i 5 (Diagonal). 
AUTOBUSOS: 7, 16, 17, 22, 24 i 28. 
Nocturn: N4.
FGC: estació Provença.
RENFE: estació Pg. de Gràcia. 
BICING

FuNDació FoTo coLecTaNia
Julián Romea, 6 
08006 Barcelona 
Tel. 93 217 16 26

Com s’hi arriba
AUTOBUSOS: 16, 17, 22, 24, 27, 28, 31 i 
32. Nocturns: N4 i N5.
FGC: estació Gràcia.
BICING

FuNDació suñoL
Pg. de Gràcia, 98
08008 Barcelona 
Tel. 93 496 10 32

com s’hi arriba
METRO: línies 3 i 5 (Diagonal).
AUTOBUSOS: 6, 7, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 
33 i 34. Nocturns: N4, N5, N6 i N7.
FGC: estació Provença.
BICING 

graN Lògia proviNciaL De 
barceLoNa
Gran Via, 617
08007 Barcelona
Tel. 93 412 49 00 i 680 083 634

Com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya), línies 2, 3 i 4 
(Pg. de Gràcia). 
AUTOBUSOS: 7, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 39, 
43, 44, 45 i 47.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estacions Pg. de Gràcia i Pl. 
Catalunya.
BICING

MuHba a La casa DeL guarDa DeL 
parK güeLL
Olot, s/n 
08024 Barcelona 
Tel. 93 285 68 36

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Lesseps).
AUTOBUSOS: 24, 25 i 116 i Barcelona Bus 
Turístic: ruta nord (blava).

Museu DeL MoDerNisMe De 
barceLoNa
Balmes, 48
08007 Barcelona 
Tel. 93 272 28 96

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya), línies 2, 3 i 4 
(Pg. de Gràcia) i línia 5 (Diagonal).
AUTOBUSOS: 7, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 39, 
43, 44, 45, 47, 63, 67, 68 i V15. Nocturns: 
N5 i N7.
FGC: estacions Provença i Pl. Catalunya.
RENFE: estacions Pg. de Gràcia i Pl. 
Catalunya.
BICING

Museu egipci De barceLoNa
València, 284 
08007 Barcelona 
Tel. 93 488 01 88

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya), línies 2, 3 i 4 
(Pg. de Gràcia) i línia 5 (Diagonal).
AUTOBUSOS: 7, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 39, 
43, 44, 45 i 47.
FGC: estacions Provença i Pl. Catalunya.
RENFE: estacions Pg. de Gràcia i Pl. 
Catalunya.

reciNTe MoDerNisTa De saNT pau
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 93 553 71 45

com s’hi arriba
METRO: línia 5 (Sant Pau - Dos de Maig).
AUTOBUSOS: H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 
92 i 117.
BICING

ruTa 2 De l’Eixample a Gràcia 
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5. bibLioTeca púbLica arús
Pg. de Sant Joan, 26. 08010 Barcelona. 
Tel. 93 256 59 50
www.bpa.es

EXPOSICIÓ:
«un recorregut per diferents 
iconografies dels papers pintats»
A banda de la possibilitat de conèixer 
aquesta biblioteca del segle xix, la 
Biblioteca pública Arús ofereix una 
mostra de papers pintats de la fi del 
segle xix i la primera meitat del segle 
xx, juntament amb documentació 
procedent del seu fons bibliogràfic.

15. coL·Lecció opisso De La 
FuNDació arqueoLògica cLos 
París, 203 (Hotel Astoria).  
08036 Barcelona. Tel 93 209 83 11
http://www.hotelastoria-barcelona.
com/es/el-hotel/coleccion-de-arte/

EXPOSICIÓ:
col·lecció permanent 
La Sala-Museu Ricard Opisso mostra la 
col·lecció permanent més important 
d’obra original de l’artista català, 
formada per 224 originals entre 
dibuixos, aquarel·les i olis, que es 
complementen amb documentació del 
dibuixant i edicions originals. L’exposició 
ens permet fer un viatge carregat 
d’humor i ironia a través de la crònica 
gràfica de la societat barcelonina del xix. 

18. espai Mercè saLa
Estació de metro Diagonal L3 i L5 
(Rambla Catalunya/Rosselló). 
Tel. 650 511 285
www.tmb.cat

EXPOSICIÓ: 
«The Heart of the Matter»
Una mirada al Festival DOCfield15 
amb un recull de les imatges més 
impactants.

22. FuNDació aNToNi Tàpies
Aragó, 255. 08007 Barcelona.
Tel. 93 487 03 15
http://fundaciotapies.org

EXPOSICIONS:
«antoni Tàpies. col·lecció, # 10»
La Fundació presenta una selecció 
renovada d’obres d’Antoni Tàpies que 
pertanyen al fons de la Col·lecció. 
La mostra, que en aquesta ocasió es 
concentra a l’Espai A, inclou diferents 
moments creatius de l’artista des de 
la dècada de 1940 fins a l’actualitat 
i il·lustra l’evolució de tipologies, 
tècniques i materials emprats per 
Tàpies.

«Maria Lassnig»
Centrada en les elaboracions de 
Maria Lassnig sobre l’autoretrat i 
l’exploració corporal de les seves 
relacions amb l’animal i la màquina, 
l’exposició presenta obres des del 1942 
fins als darrers anys. La preocupació 
principal de Maria Lassnig va ser 
l’autoqüestionament implacable a què 
es va sotmetre al llarg de la vida; ella va 
pintar, va escriure, va dibuixar i va gravar. 
L’exposició mostra aquests gestos, 
aquestes reflexions sobre el seu treball. 
Ella veu a través del seu cos.

ACTIVITATS:
De 19.30 a 23.30 h
visites comentades a les exposicions 
Cada mitja hora, durada: 50 min. La 
visita de les 20.30 h és en castellà, la 
resta són en català. Grups de vint-i-cinc 
persones. Inscripcions a la recepció per 
estricte ordre d’arribada. 

A les 20 h
activitat familiar La Petita Nit 
A fi que els nens i nenes també puguin 
participar en aquesta iniciativa, la 
Fundació organitza La petita nit, una 
activitat per a les famílies que tindrà 
lloc al vespre de la Nit dels Museus. 
Activitat per a nens i nenes de 6 a 12 
anys i els seus acompanyants.
Places: 30 persones. Inscripció segons 
l’arribada a recepció (no es fa reserva 
prèvia). Durada: 1 h.

24. FuNDació caTaLuNya-La 
peDrera
Provença, 261-265. 08008, Barcelona
www.lapedrera.com

La visita a La Pedrera permet conèixer 
els espais més significatius d’aquest 
edifici d’Antoni Gaudí: el terrat, l’Espai 
Gaudí (les golfes), un pis que recrea la 
vida burgesa del principis del segle xx, 
els patis i la sala d’exposicions. 

EXPOSICIÓ:
«Leopoldo pomés. Flashback»
Leopoldo Pomés (Barcelona, 1931) és un 
dels noms indiscutibles de la fotografia 
contemporània catalana de la segona 
meitat del segle xx.

És imprescindible fer la reserva 
prèviament a través del web  
www.lapedrera.com a partir del 6 de 
maig a les 10 h. La reserva d’entrades 
romandrà activa fins que s’exhaureixi 
el nombre d’entrades disponibles 
(limitat per motius de seguretat). 
un cop quedi confirmada la reserva 
es rebrà un correu electrònic amb 

un document adjunt i un codi qr, 
que s’haurà de presentar (imprès o 
a la pantalla del mòbil) per validar-
lo en arribar a La pedrera. Només 
es permetrà l’accés a l’edifici a les 
persones que hagin gestionat la visita 
prèviament online i a l’hora marcada a 
la seva entrada. es demana puntualitat. 

25. FuNDació FoTo coLecTaNia
Julián Romea, 6. 08006 Barcelona.
Tel. 93 217 16 26
www.colectania.es

EXPOSICIÓ:
«La temptació d’existir. christer 
strömholm | anders petersen»
L’exposició presenta dues sèries 
essencials per entendre la fotografia 
europea de la segona meitat del segle 
xx: Les amies de Place Blanche, de 
Christer Strömholm, i Café Lehmitz, 
d’Anders Petersen.

27. FuNDació suñoL
Pg. de Gràcia, 98. 08008 Barcelona.
Tel. 93 496 10 32
www.fundaciosunol.org

EXPOSICIONS:
«iTaLia. i sei sensi (els sis sentits)» 
Aquesta exposició planteja, a través 
d’una selecció d’obres de la Col·lecció 
Josep Suñol, un recorregut pels 
diferents moviments artístics que van 
tenir lloc a Itàlia al segle xx.

«josé guerrero: The presence of black, 
1950-1966»
Primera immersió monogràfica als anys 
americans de José Guerrero.

28. graN Lògia proviNciaL De 
caTaLuNya
Gran Via, 617. 08007 Barcelona.
Tel. 93 412 49 00 i 680 083 634
www.glpcatalunya.org

ACTIVITAT:
De 19 a 1 h
Lògies al descobert: visites guiades a 
la seu de la gran Lògia provincial
Amb motiu de la Nit dels Museus, la 
Gran Lògia Provincial de Catalunya 
obre al públic la seva seu per donar a 
conèixer com és un temple maçònic i 
com són les reunions de les lògies de 
maçons. El públic podrà contemplar 
dos temples, a més d’altres elements. 
La visita estarà guiada per maçons, que 
respondran a les preguntes del públic, 
que anirà accedint en grups. A l’entrada 
de l’edifici un quartet interpretarà 
peces musicals per a les persones que 
s’esperin per entrar. 

35. MuHba a La casa DeL guarDa 
DeL parK güeLL
Olot, s/n. 08024 Barcelona. 
Tel. 93 285 68 36
www.museuhistoria.bcn.cat

visita lliure a la casa del guarda del 
park güell
La casa del Guarda del Park Güell és un 
dels pocs exemples d’habitatge modest 
construïts per Antoni Gaudí. La visita 
a la casa fa èmfasi en la relació entre 
Gaudí i Güell, i en la de l’arquitecte amb 
la ciutat de Barcelona.

Museus i programació

ruTa 2 De l’Eixample a Gràcia 
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 65. Museu DeL MoDerNisMe De 
barceLoNa
Balmes, 48. 08007 Barcelona.
Tel. 93 272 28 96
www.mmcat.cat

EXPOSICIONS: 
exposició permanent
Mobiliari, pintura, escultura, vitrall i arts 
decoratives. 

«retrat de barcelona, evolució d’una 
ciutat»
Exposició temporal del fons fotogràfic 
del museu que per primera vegada 
s’exposarà al públic juntament amb un 
petit documental sobre la vida social i 
cultural de la Barcelona del segle passat. 
Mitjançant imatges i objectes d’època, 
el visitant podrà conèixer i gaudir no 
només dels processos fotogràfics 
antics, sinó també dels aspectes 
singulars que transmet la fotografia.

 
67. Museu egipci De barceLoNa
València, 284. 08007 Barcelona.
Tel. 93 488 01 88
www.museuegipci.com

EXPOSICIONS:
col·lecció permanent

«Tutankhamon. Història d’un 
descobriment»
Ara fa més de noranta anys, Howard 
Carter, acompanyat per Lord Carnarvon, 
va entrar per primera vegada y de 
manera no oficial a l’interior de la tomba 
de Tutankhamon. Aquesta exposició 
és un homenatge a aquella autèntica 
aventura arqueològica a través de les 
fotografies de Harry Burton, fotògraf 
exclusiu de l’excavació. L’exposició està 
integrada també per més de seixanta 
peces de la Col·lecció d’Arqueologia 
Egípcia Jordi Clos, que il·lustren 
determinats aspectes de l’entorn 
de Tutankhamon i a la vegada són 
representatives d’una àmplia varietat 
d’objectes amb els quals els egipcis van 
dotar les seves tombes.

76. reciNTe MoDerNisTa De saNT 
pau
Sant Antoni Maria Claret, 167. 
08025 Barcelona. Tel. 93 553 71 45 
www.santpaubarcelona.org

Visita lliure al recinte modernista, 
concerts de petit format a diferents 
espais del recinte i servei de tapes i 
begudes als jardins. Es poden visitar 
el pavelló de Sant Jordi, el de Sant 
Rafael, els jardins i les sales Francesc 
Cambó, Pau Gil i Domènech i Montaner 
del pavelló de l’Administració. A la 
sala Cambó, un vídeo explica què és el 
Recinte Modernista i el seu important 
procés de rehabilitació.

entrada lliure de 19 a 1 h

http://www.mmcat.cat
http://www.museuegipci.com
http://www.santpaubarcelona.org


1.  Aqüeducte romà. Servei d’Arqueologia
3.  Arxiu Fotogràfic de Barcelona
4.  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
6.  Blueproject Foundation
12.  Cercle Artístic Sant Lluc
17.  El Born CC
30.  La Casa dels Entremesos
34.  MEAM . Museu Europeu d’Art Modern 
38.  MUHBA Domus Avinyó
39. MUHBA Domus de Sant Honorat
40.  MUHBA El Call
42.  MUHBA Plaça del Rei 

37.  MUHBA Porta de Mar de Barcino
44.  MUHBA Temple d’August
45.  MUHBA Via Sepulcral Romana
46.  Muralla de mar. Servei d’Arqueologia 
47.  Muralla romana Sostinent Navarro.   
 Servei d’Arqueologia
51.  Museu d’Història de Catalunya
57.  Museu de Cultures del Món 
 de Barcelona
61.  Museu de la Moto de  Barcelona
63.  Museu de la Xocolata
69.  Museu Frederic Marès
74.  Museu Picasso
78.  Sala Ciutat
79.  Teatre Museu El Rei de la Màgia

ruTa 3 Del Gòtic al mar

ruTa 3 
Del Gòtic al mar



aqüeDucTe roMà. servei 
D’arqueoLogia 
Pl. del Vuit de Març, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 68 88

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I), línia 1 (Arc de 
Triomf) i línia 3 (Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51, 
59 i 120. Nocturn: N8.
BICING 

arxiu FoTogràFic De barceLoNa
Pl. Pons i Clerch, 2, planta 2
08003 Barcelona
Tel. 93 256 34 20

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I), línia 1 (Arc de 
Triomf) i línia 3 (Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 39 i 51 (Pg. Picasso), 41 
(Pg. Lluís Companys) i 120 (C. Princesa). 
Nocturn: N11 (Pg. Lluís Companys).
BICING

arxiu HisTòric De La ciuTaT De 
barceLoNa
Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Tel. 93 256 22 55

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I), línia 1 (Arc de 
Triomf) i línia 3 (Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51, 
59 i 120. Nocturn: N8.
BICING 

bLueprojecT FouNDaTioN
Princesa, 57
08003 Barcelona
Tel. 93 182 43 71

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I) i línia 1 (Arc de 
Triomf).

cercLe arTísTic saNT LLuc
Mercaders, 42
08003 Barcelona
Tel. 93 302 45 79

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Urquinaona) i línia 4 
(Jaume I i Urquinaona).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40, 45, 100 i 120.
BICING

eL borN cc
Pl. Comercial, 12 
08003 Barcelona
Tel. 93 256 68 51

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I i Barceloneta) i 
línia 1 (Arc de Triomf).
AUTOBUSOS: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51 
i 120.
RENFE: estació de França i estació d’Arc 
de Triomf. 

La casa DeLs eNTreMesos
Pl. de les Beates, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 268 35 31

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Urquinaona) i línia 4 
(Jaume I i Urquinaona).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40, 45, 100 i 120.
BICING

MeaM. Museu europeu D’arT 
MoDerN
Barra de Ferro, 5 
08003 Barcelona 
Tel. 93 319 56 93

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I), línia 1 (Arc de 
Triomf) i ínia 3 (Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51, 
59 i 120. Nocturn: N8.
BICING 

MuHba DoMus aviNyó 
Avinyó, 15
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya i Urquinaona), 
línia 3 (Catalunya i Liceu) i línia 4 
(Urquinaona i Jaume I).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. Nocturn: 
N8.
BICING

MuHba DoMus De saNT HoNoraT 
Fruita, 2
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya i Urquinaona), 
línia 3 (Catalunya i Liceu) i línia 4 
(Urquinaona i Jaume I).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. Nocturn: 
N8.
BICING

MuHba eL caLL
Plta. de Manuel Ribé, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya i Urquinaona), 
línia 3 (Catalunya i Liceu) i línia 4 
(Urquinaona i Jaume I).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. Nocturn: 
N8.
BICING

MuHba pLaça DeL rei
Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya i Urquinaona), 
línia 3 (Catalunya i Liceu) i línia 4 
(Urquinaona i Jaume I). 
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. Nocturn: 
N8.
BICING 

MuHba a La porTa De Mar De 
barciNo
Regomir, 7-9
08001 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Liceu i Drassanes) i línia 4 
(Jaume I). 
AUTOBUSOS: 17, 19, 40, 45 i 120. 
Nocturn: N8.
BICING

MuHba TeMpLe D’augusT
Paradís, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya i Urquinaona), 
línia 3 (Catalunya i Liceu) i línia 4 
(Urquinaona i Jaume I).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. Nocturn: 
N8.
BICING

MuHba via sepuLcraL roMaNa
Pl. de la Vila de Madrid, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Catalunya).
AUTOBUSOS: 14, 59 i 91 (La Rambla), 
i 22, 24, 41, 42, 55, 62, 66 i 141 (Pl. 
Catalunya).
Nocturns: N9, N12 i N15 (La Rambla).
FGC: estació Pl. Catalunya.
BICING

MuraLLa De Mar. servei 
D’arqueoLogia 
Pl. dels Traginers, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 68 88

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Drassanes i Liceu) i línia 4 
(Jaume I).
AUTOBUSOS: 14, 45, 59, 64, 120, D20, 
H14, V15 i V17. Nocturn: N0, N6 i N8.
BICING

MuraLLa roMaNa soTsTiNeNT 
Navarro. servei D’arqueoLogia
Sotstinent Navarro, 12-16, cantonada 
baixada Caçador
08002 Barcelona
Tel. 93 256 68 88

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya i Urquinaona), 
línia 3 (Catalunya i Liceu) i línia 4 
(Urquinaona i Jaume I). 
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. Nocturn: 
N8.
BICING 

Museu D’HisTòria De caTaLuNya
Pl. Pau Vila, 3 
08003 Barcelona
Tel. 93 225 47 00

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Barceloneta).
AUTOBUSOS: 14, 17, 19, 36, 39, 40, 45, 
51, 57, 59, 64 i 157. Nocturn: N8.
BICING 

Museu De cuLTures DeL MóN De 
barceLoNa
Montcada, 12
08003 Barcelona
Tel. 93 256 23 00

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I), línia 1 (Arc de 
Triomf) i línia 3 (Liceu).
RENFE: estacions Arc de Triomf i Pl. 
Catalunya.
AUTOBUSOS: 45, 120, V15 i V17 (Via 
Laietana - Argenteria), 120 (Princesa-
Montcada), 39, 51 i H14 (Parc de la 
Ciutadella - Pg. Picasso), 14, 51, 59, H14, 
V15 i D20 (Pla de Palau), i 39, 40, 42, 51, 
H16, B25 i B20 (Pg. de Lluís Companys - 
Arc de Triomf). Nocturns: N8.
BICING

ruTa 3 Del Gòtic al mar
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Museu De La MoTo  
De barceLoNa
Palla, 10
08002 Barcelona
Tel. 93 318 65 84

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I) i línia 3 
(Liceu).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. 
Nocturn: N8.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estació Pl. Catalunya.
BICING 

Museu De La xocoLaTa
Comerç, 36
08003 Barcelona
Tel. 93 268 78 78

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I) i línia 1 
(Arc de Triomf).
AUTOBUSOS: 14, 39 i 51 (Pg. 
Picasso), 41 (Pg. Lluís Companys) 
i 120 (C. Princesa). Nocturns: N11 
(Pg. Lluís Companys).
BICING

Museu FreDeric Marès
Pl. de Sant Iu, 5
08002 Barcelona
Tel. 93 256 35 00

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I) i línia 3 
(Liceu).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. 
Nocturn: N8.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estació Pl. Catalunya.
BICING 

Museu picasso
Montcada, 15-23
08003 Barcelona
Tel. 93 256 30 00

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I), línia 1 
(Arc de Triomf) i línia 3 (Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 17, 19, 39, 40, 
45, 51, 59 i 120. Nocturn: N8.
BICING 

saLa ciuTaT
Ciutat, 2
08002 Barcelona
Tel. 93 256 39 90

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Jaume I) i línia 3 
(Liceu).
AUTOBUSOS: 17, 19, 40 i 45. 
Nocturn: N8.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estació Pl. Catalunya.
BICING 

TeaTre Museu eL rei De La 
Màgia
Jonqueres, 15
08003 Barcelona
Tel. 93 318 71 92

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 4 (Urquinaona).
AUTOBUSOS: 17, 22, 24, 39, 
41, 42, 45, 47, 55, 62, 66 i 141. 
Nocturns: N2, N3, N4, N7, N8, N9 
i N11.
BICING
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1. aqüeDucTe roMà. servei 
D’arqueoLogia
Pl. Vuit de Març, s/n. 08002 Barcelona.
Tel. 93 256 68 88
www.arqueologiabarcelona.bcn.cat

ACTIVITAT:
visita guiada a l’aqüeducte romà
Itinerari comentat de la pl. Vuit de Març 
a la Casa de l’Ardiaca, seu de l’Arxiu 
Històric, que també es visitarà. Inici a 
la pl. Vuit de Març, a partir de les 19 h, 
cada 15 min. Durada: 45 min.

3. arxiu FoTogràFic De 
barceLoNa
Pl. Pons i Clerch, 2, planta 2. 08003 
Barcelona. Tel. 93 256 34 20
www.bcn.cat/arxiufotografic

EXPOSICIÓ:
«antoni capella, fotògraf de societat. 
1955-1980»
Antoni Capella (1934-2005) va ser un 
fotògraf professional que va residir 
a Barcelona i a Calafell. És l’autor de 
nombroses fotografies d’estudi i d’actes 
socials rellevants que van tenir lloc en 
aquestes ciutats. També va dur a terme 
una part de la seva activitat com a 
fotògraf a Ràdio Barcelona, al magazín 
«Ecos de Sociedad» (revista Hola), al 
club Terraza Martini i a altres entitats 
com Arca de Noé o el Liceu.

4. arxiu HisTòric De La ciuTaT De 
barceLoNa
Santa Llúcia, 1. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 22 55
www.bcn.cat/arxiu/historic

EXPOSICIÓ:
«apel·les Mestres. artista complet i 
home polièdric»
Apel·les Mestres (Barcelona, 1854-1936) 
és una de les personalitats de la cultura 

catalana més fascinants, rellevants i 
desconegudes de les darreries del segle 
xix i primer terç del segle xx. Dotat 
d’unes aptituds i facultats creatives 
excepcionals, Apel·les Mestres fou un 
artista complet, amb una creativitat 
que s’expressà i formalitzà en una gran 
diversitat d’àmbits i de llenguatges 
artístics, en el conreu dels quals va 
excel·lir d’una manera brillant. Amb una 
obra i un llegat immensos i polimorfs, 
la seva manera de fer independent i 
personal i la seva riquesa de registres en 
les arts plàstiques, literàries i musicals, 
el fan un creador inclassificable i difícil 
d’inscriure i de considerar només 
des de l’òptica d’una sola disciplina, 
escola o moviment. Aquest fet, i les 
circumstàncies sociopolítiques fruit de 
les conseqüències de la Guerra Civil, 
amb tot el que suposaren de repressió, 
ruptura i desculturalització amb relació 
al coneixement de la cultura del país, 
han comportat que avui en dia Apel·les 
Mestres, que en el seu temps gaudí 
d’una gran estima i projecció populars, 
sigui un gran desconegut. 

6. bLueprojecT FouNDaTioN
Princesa, 57. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 182 43 71
http://blueprojectfoundation.org/

EXPOSICIONS:
«Lionel esteve. un nuage sur mes 
épaules»
Primera exposició de l’artista francès 
Lionel Esteve al nostre país. Per primer 
cop, la Blueproject Foundation presenta 
una instal·lació específicament pensada 
per transformar l’espai d’exposició i 
aprofitar-ne totes les característiques i 
potencialitats.

«Luz broto»
Primera exposició del programa de 
residencia de la Fundació i que serà el 
resultat del projecte que l’artista 

Luz Broto ha desenvolupat durant 
els mesos de març i abril.

ACTIVITATS:
De 20 a 1 h
La Nit en Blue
Juntament amb l’entrada lliure a les 
exposicions, la Blueproject ofereix 
un recital de poesia, un espectacle 
de dansa contemporània, un concert 
d’improvisació electrònica i una 
cantautora a cappella. 

12. cercLe arTísTic saNT LLuc
Mercaders, 42. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 302 45 79
www.santlluc.cat

ACTIVITAT:
De 19 a 24 h
Viu la Nit dels Museus dibuix a dibuix
Deixa anar el teu univers creatiu i vine 
a dibuixar a Sant Lluc, on trobaràs 
escenografies, models al natural i 
performances. Nosaltres ho exposarem 
perquè ho puguis compartir. Gaudeix del 
plaer de dibuixar, de la música en directe 
i de la degustació de tapes.

17. eL borN cc
Pl. Comercial, 12. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 256 68 51
elborncentrecultural.barcelona.cat

EXPOSICIONS:
«barcelona 1700: de les pedres a les 
persones»
Veniu a conèixer com es vivia a la 
Barcelona del 1700. En aquesta 
exposició trobareu milers de peces de la 
vida quotidiana de la ciutat procedents 
de les feines d’excavació del jaciment 
del Born. Uns objectes que, amb el 
coneixement que hem pogut obtenir a 
partir de la documentació de l’època, 
ens permeten saber que a la Barcelona 
del 1700 hi vivia una societat ben 

alimentada, apassionada pels dolços i 
connectada amb mig món gràcies a una 
intensa activitat comercial.

«L’espurna de la revolta»
Exposició sobre el Corpus de Sang del 
1640 a Barcelona i els fets que van 
conduir a la guerra dels Segadors (1640-
1652). Uns fets cabdals de la història de 
Catalunya que van tenir el seu origen 
ara fa 375 anys i que van representar la 
ruptura entre el Principat i la monarquia 
hispànica de Felip IV i el seu valido, el 
comte duc d’Olivares. Durant dotze 
anys, la guerra assotà Catalunya. 
Exposició produïda per l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners.

«Fins a aconseguir-ho. 
el setge de 1714»
Aquesta exposició presenta la guerra 
del 1713-1714, que va ser l’epíleg 
de la guerra de Successió espanyola. 
L’exposició se centra en el setge de 
Barcelona i en el seu desenllaç: l’assalt 
de l’11 de setembre del 1714. A partir 
de les darreres aportacions científiques 
i d’història militar sobre aquesta 
temàtica, i amb un tractament basat 
en els mitjans audiovisuals que apel·la 
a l’emoció del públic, s’ofereix un nou 
coneixement sobre el que sens dubte va 
ser un dels fets més singulars i cabdals 
del segle xViii.

ACTIVITAT:
A partir de les 21 h
swing amb shakin’all
Preparats per ballar sense descans? 
Veniu a gaudir del swing més salvatge!
Shakin’ All ens ofereix un concert que és 
una festa del jazz. Un viatge sonor per
l’univers de la música vintage, entre el 
jazz, el blues, el rock and roll i el gospel.
Passarem una bona estona escoltant 
temes dels anys vint, trenta i quaranta: 
versions de Louis Jordan, Ray 
Charles, Fats Domino, Louis Prima..., 
interpretades per sis músics excel·lents, 
autèntics especialistes en jazz clàssic.

30. La casa DeLs eNTreMesos 
Pl. de les Beates, 2. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 268 35 31
www.lacasadelsentremesos.cat

EXPOSICIONS:
exposició permanent 
Imatgeria festiva barcelonina: gegants, 
nans, capgrossos i bestiari; i Sala 
Titelles: titelles tradicionals catalans del 
segle xViii al xxi. 

«La festa viscuda. Festes de sant roc 
1884-1983» 
Fotografia.

«joan amades, la memòria del poble»
Amb motiu del 125è aniversari del 
naixement de l’etnòleg i folklorista català.

ACTIVITAT:
De 19.30 a 24.30 h
Els Contamesos
Cada hora, rondalles i contes recollits 
per Joan Amades i visita guiada a les 
exposicions. 

34. MeaM. Museu europeu D’arT 
MoDerN
Barra de Ferro, 5. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 319 56 93
www.meam.es

EXPOSICIONS:
«art contemporani segle xxi»
Fons permanent del MEAM que prové 
essencialment del concurs de pintura i 
escultura figuratives de la Fundació de 
les Arts i els Artistes. Està integrat per 
unes tres-centes obres d’artistes 
contemporanis que treballen la figuració 
en tots els seus estils.

«el vol d’ícara», de josep Francés
Exposició temporal.

Museus i programació
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ACTIVITATS:
De 20 a 22 h
El vol d’Ícara
Performance a càrrec de l’artista Josep 
Francés, que combina pintura, literatura, 
música, dansa, teatre i cinema.

A partir de les 23 h
concert de blues amb casi el Mejor 
Trío de tu vida
Mikha, violí, banjo i veu; Artem Zhuliev, 
saxo; Maria Puertas, tuba i encant.

37. MuHba a La porTa De Mar  
De barciNo
Regomir, 7-9. 08001 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

visita lliure a la porta de Mar i les 
termes portuàries de barcino
Aquest indret fou la porta d’accés 
principal a la ciutat de Barcelona en 
època romana. El centre conserva restes 
d’època romana i explica l’evolució 
d’aquest espai al llarg del temps.

38. MuHba DoMus aviNyó
Avinyó, 15. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

visita lliure a la domus d’avinyó, 15
Domus ubicada a tocar de la muralla 
de Barcino, que data del segle i dC 
i que destaca pel seu ric conjunt de 
pintures de sostre i paret, recentment 
recuperades i restaurades.

39. MuHba DoMus De saNT 
HoNoraT
Fruita, 2. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

visita lliure a la domus de sant 
Honorat
A la domus de Sant Honorat es 
conserven les restes d’una gran casa 
romana i diversos locals comercials 
del segle iV, propietat d’un personatge 
important. Del segle xiii-xiV es conserven 

sis sitges per emmagatzemar-hi tota 
mena de productes.

40. MuHba eL caLL
Plta. Manuel Ribé, s/n. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

visita lliure a la barcelona jueva 
medieval: reobertura de l’espai 
patrimonial del MuHba el call.
MUHBA El Call mostra la història i 
el patrimoni del barri jueu medieval 
barceloní. Dedica un espai als llocs 
d’interès del Call Major i del Call Menor 
i a la reconstrucció del parcel·lari del 
Call de Barcelona al 1391. Una exposició 
mostra la trajectòria històrica de l’aljama 
barcelonina medieval als segles xiii i xiV i 
el llegat cultural dels jueus de Barcelona, 
en què es destaquen tres personalitats: 
Abraham bar Hiyya, Salomó ben Adret i 
Hasdai Cresques.

42. MuHba pLaça DeL rei
Pl. del Rei, s/n. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

Visita lliure al subsòl romà i medieval 
de la pl. del Rei, que inclou 310 m2 de 
jaciment arqueològic recentment oberts 
al públic.

EXPOSICIONS:
«barcelona a l’antiguitat tardana: el 
cristianisme, els visigots i la ciutat»
En el marc del Pla Bàrcino s’han 
recuperat per a la visita al públic 310 m2 
de jaciment arqueològic amb les restes 
de l’aula episcopal i del baptisteri del 
conjunt catedralici, i la presentació de 
116 peces procedents d’excavacions 
a la ciutat amb una cronologia entre 
els segles iV i Vii. La visita a aquest 
espai arqueològic i a l’exposició que 
l’acompanya proporciona claus per 
explicar les profundes transformacions 
polítiques, religioses, socials i urbanes a 
la Barcelona cristiana i visigòtica durant 
l’Antiguitat Tardana.

«Hagadàs barcelona. L’esplendor jueva 
del gòtic català»
El MUHBA reuneix per primera vegada 
vuit hagadàs, llibres de la Pasqua jueva, 
realitzades durant el segle xiV a Barcelona 
i el seu entorn. Es tracta de peces cabdals 
de la història jueva, de l’art gòtic i de la 
cultura catalana, valorades i conegudes 
a nivell mundial especialment per les 
seves il·lustracions, i que van sortir en 
la seva majoria del nostre territori fa 
més de 500 anys arran de l’expulsió 
dels jueus el 1492. A més, l’exposició és 
una oportunitat per explicar la història 
de la presència de la comunitat jueva 
a Barcelona i la seva implicació en la 
vida de la ciutat medieval, així com per 
destacar l’alt nivell de coneixement de les 
tècniques d’il·luminació de manuscrits, 
directament influenciades per l’esclat 
artístic del gòtic català.

44. MuHba TeMpLe D’augusT
Paradís, 10. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

columnes del temple d’august: visita 
lliure al temple de barcino del segle i ac
El temple de la colònia romana de 
Barcino, que es troba al carrer del 
Paradís número 10, data del segle i 
aC, i va ser consagrat al culte imperial. 
L’edifici estava localitzat en l’eix 
del Fòrum, una plaça porticada on 
s’agrupaven els principals edificis 
públics de la ciutat.

45. MuHba via sepuLcraL roMaNa
Pl. Vila de Madrid, s/n. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

visita lliure a la via sepulcral romana 
de la plaça vila de Madrid
Centre del MUHBA que presenta la 
xarxa viària romana del pla de Barcelona 
i mostra la via romana secundària que 
arribava a la ciutat per la porta sud del 
cardo maximus, amb enterraments de 
les classes populars dels segles i a iii de 
la nostra era.

46. MuraLLa De Mar. servei 
D’arqueoLogia 
Pl. dels Traginers, s/n. 08002 Barcelona.
Tel. 93 256 68 88
http://arqueologiabarcelona.bcn.cat

ACTIVITAT:
visita guiada a la Muralla de Mar
Itinerari guiat al llarg de la façana 
marítima de la muralla romana de 
Barcelona, des de la plaça dels Traginers 
fins a la porta del carrer Regomir. A 
la plaça dels Traginers s’expliquen els 
dos recintes delimitats per la muralla 
romana i el seu recorregut. Tot seguit 
es continua cap al pati de Correu Vell, 
5, per veure un tram de la muralla i dues 
torres. La visita acaba a Regomir, 7-9, 
una secció que forma part del centre 
cívic Pati Llimona, on es fa l’explicació 
de la porta de mar i de les termes 
romanes marítimes. A partir de les 19 h, 
cada 15-20 min (durada: 1 h). 

47. MuraLLa roMaNa soTsTiNeNT 
Navarro. servei D’arqueoLogia
Sotstinent Navarro, 12-16, cantonada 
baixada de Caçador. 08002 Barcelona.
Tel. 93 256 68 88
http://arqueologiabarcelona.bcn.cat

ACTIVITAT:
visita guiada a la muralla romana 
sotstinent Navarro
Visita comentada a la intervenció 
arqueològica que s’ha fet a les torres 
romanes 27 i 28 al carrer Sotstinent Navarro 
i que s’emmarca dins del Pla Bàrcino de 
l’Ajuntament de Barcelona. A partir de les 19 
h, cada 30 min (durada: 30 min).

51. Museu D’HisTòria De 
caTaLuNya
Pl. Pau Vila, 3. 08003 Barcelona.
Tel. 93 225 47 00
www.mhcat.cat

EXPOSICIONS:
«catalunya un viatge per la història»
L’exposició permanent del museu 
ofereix l’oportunitat de fer un viatge 
interactiu a través de la història de 
Catalunya, des de la prehistòria fins al 
segle xxi.

«centenari de l’Hospital del Mar»
Exposició que commemora els 100 
anys de la fundació d’aquest hospital 
emblemàtic dins la història de la ciutat 
de Barcelona, i dóna a conèixer la 
trajectòria d’un hospital que amb els 
anys s’ha convertit en un centre de 
referència.

ACTIVITATS:
De 19 a 21.30 h
Pessics d’història
Visites dinamitzades aptes per a tots 
els públics que ens permetran reviure 
el passat. 
De 20 a 24 h 
El museu la balla 
La història pren vida amb una mostra 
i un taller de danses i músiques de 
diferents èpoques, amb vestuari i 
instruments històrics.

 57. Museu De cuLTures DeL MóN  
De barceLoNa
Montcada, 12. 08003 Barcelona.  
Tel. 93 256 23 00
www.bcn.cat/museuculturesmon

EXPOSICIÓ:
col·lecció permanent 
El Museu de Cultures del Món de 
Barcelona ens convida a fer un viatge 
per les manifestacions artístiques d’un 
nombre significatiu i representatiu 
de cultures d’Àfrica, Àsia, Amèrica i 
Oceania.

ACTIVITAT:
A les 20, 21, 22 i 23 h
concert de música clàssica del nord 
de l’índia 
Interludis musicals amb un repertori 
de música clàssica del nord de l’Índia a 
càrrec de Shyam Sunder Quartet. El grup 
està format per bansuri (Shyam Sunder), 
tabla (Jaume Catà), sitar (Toni Calvo) i 
tambura (Indra). Durada: 30 min.
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 61. Museu De La MoTo De barceLoNa
Palla, 10. 08002 Barcelona.
Tel. 93 318 65 84
www.museumoto.com

EXPOSICIÓ:
«bultaco, motos de llegenda»
Coincidint amb el retorn de Bultaco a 
través d’un avançat projecte de moto 
elèctrica, la Fundació Museu de la 
Moto vol retre homenatge a la que, 
possiblement, és la firma espanyola 
de motocicletes amb més carisma de 
la història. Malgrat la seva curta vida 
productiva, la marca creada per F. X. 
Bultó el 1958 va deixar un impressionant 
llegat, sobretot de models mítics, però 
també d’èxits comercials i esportius que 
es plasmen en aquesta nova exposició 
temporal. Una selecció molt acurada de 
26 motocicletes que pretén servir com a 
pont d’enllaç entre la recordada història 
i la nova etapa que afronta ara Bultaco, 
trenta-dos anys després de la seva 
desaparició i que, de ben segur, crearà 
una nova generació de bultaquistes amb 
el mateix esperit de sempre.

ACTIVITAT:
A partir de les 20 h
Operación Impala
Projecció en DVD d’aquest documental, 
a les 20 i a les 22 h en castellà i a les 21 i 
23 h en català. 

 
63. Museu De La xocoLaTa
Comerç, 36. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 268 78 78
www.museuxocolata.cat

El Museu de la Xocolata és un 
equipament dinàmic impulsat pel Gremi 
Provincial de Pastisseria de Barcelona, 
emplaçat a l’antic Convent de Sant 
Agustí, que presenta un recorregut 
pels orígens de la xocolata, la seva 
arribada a Europa i la seva difusió com 
un element situat entre el mite i la 
realitat, entre les propietats medicinals 
i el seu valor nutritiu, que relacionen 
tradició amb futur i que formen part del 
nostre imaginari col·lectiu. Al final de 
la visita lliure s’oferirà als visitants una 
llaminadura de xocolata.

 69. Museu FreDeric Marès
Pl. Sant Iu, 5. 08002 Barcelona. 
Tel. 93 256 35 00
www.museumares.bcn.cat

EXPOSICIONS:
exposició permanent
El Museu Frederic Marès és un museu 
de col·leccionista que acull escultura 
del món antic fins al segle xix (Col·lecció 
d’Escultura), objectes de la vida 
quotidiana, principalment del segle 
xix (Gabinet del Col·leccionista) i obra 
escultòrica del mateix Frederic Marès 
(Estudi-biblioteca de Frederic Marès).

«Maillol i grècia»
Un dels episodis més decisius de 
la trajectòria de l’escultor Aristides 
Maillol: el seu viatge a Grècia el 1908, 
on es reafirma en el seu ideal estètic. 
Exposició temporal.

 74. Museu picasso
Montcada, 15-23. 08003 Barcelona. 
Tel. 93 256 30 00
www.museupicasso.bcn.cat

EXPOSICIONS:
col·lecció permanent
El Museu Picasso de Barcelona, obert al 
públic el 9 de març de 1963, és el centre 
de referència per al coneixement dels 
anys de formació de Pablo Picasso. El 
geni del jove artista es revela a través 
de les 4.355 obres que componen la 
col·lecció permanent.

«picasso/Dalí. Dalí/picasso»
L’exposició ofereix la possibilitat de 
rellegir les relacions entre dues figures 
clau de l’art del segle xx i explorar els 
períodes en els quals les seves vides i 
obres van coincidir. Presenta obres dels 
dos artistes –pintures, dibuixos gravats 
i escultures– procedents de més de 25 
museus d’art i col·leccions particulars 
d’arreu del món, un bon nombre de 
les quals han estat cedides només en 
comptades ocasions.

78. saLa ciuTaT
Ciutat, 2. 08002 Barcelona.
Tel. 93 256 39 90
salaciutat.bcn.cat

EXPOSICIÓ:
«univers marca barcelona»
Vine a la Sala Ciutat i enamora’t de la 
Barcelona actual! Endinsa’t en la seva 
essència i coneix per què és una de les 
ciutats de referència a Europa. 

79. TeaTre Museu eL rei  
De La Màgia
Jonqueres, 15. 08003 Barcelona.
Tel. 93 318 71 92
www.elreidelamagia.cat

EXPOSICIÓ:
«el rei de la Màgia, precursor de la 
màgia a catalunya i l’estat espanyol»
Cartells, fotografies, vestits, attrezzo i 
els objectes més insospitats il·lustren 
la història d’aquesta botiga centenària, 
sense la qual no s’entendria la història 
de l’il·lusionisme a Catalunya i Espanya.

ACTIVITAT:
De 19.30 a 23.30 h
Màgia Espontània
Espectacle-performance a càrrec de Tot 
Màgia. 

entrada lliure de 19 a 1 h
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arTs saNTa MòNica
La Rambla, 7
08002 Barcelona
Tel. 93 567 11 10

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Drassanes).
AUTOBUSOS: 14, 20, 21, 36, 57, 
59, 64, 91 i 157. Nocturns: N9, N12 
i N15.
BICING

ceNTre De cuLTura 
coNTeMporàNia De 
barceLoNa - cccb
Montalegre, 5
08001 Barcelona
Tel. 93 306 41 00

com s’hi arriba
METRO: línies 1, 2 i 3 (Catalunya i 
Universitat).
AUTOBUSOS: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 
38, 41, 50, 54, 55, H12, 58, 59, 64, 
66, 67, 68, 91, 120, 141, L94, L95 
i Aerobús. Nocturns: N1, N2, N3, 
N5, N8, N9, N11, N12, N13 i N15.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE:estació Pl. Catalunya.
BICING 

FiLMoTeca De caTaLuNya
Pl. Salvador Seguí, 1-9 
08001 Barcelona
Tel. 93 567 10 70

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Drassanes i Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 20, 21, 36, 57, 
59, 64, 91 i 157. Nocturns: N9, N12 
i N15.
BICING

La capeLLa
Hospital, 56
08001 Barcelona
Tel. 93 442 71 71

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Catalunya), línia 2 
(Universitat) i línia 3 (Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 59, 91 i 120. 
Nocturns: N9, N12 i N15.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estació Pl. Catalunya.
BICING 

La virreiNa ceNTre De La 
iMaTge
paLau De La virreiNa
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Tel. 93 316 10 00

com s’hi arriba
METRO: línies 1 i 3 (Catalunya i 
Liceu).
AUTOBUSOS: 14, 59 i 91. 
Nocturns: N9, N12 i N15.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estació Pl. Catalunya.
BICING 

Macba. Museu D’arT 
coNTeMporaNi De barceLoNa
Pl. dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel. 93 412 08 10

com s’hi arriba
METRO: línies 1, 2 i 3 (Catalunya i 
Universitat).
AUTOBUSOS: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 
38, 41, 50, 54, 55, H12, 58, 59, 64, 
66, 67, 68, 91, 120, 141, L94, L95 
i Aerobús. Nocturns: N1, N2, N3, 
N5, N8, N9, N11, N12, N13 i N15.
FGC: estació Pl. Catalunya.
RENFE: estació Pl. Catalunya.
BICING 

Museu MaríTiM De barceLoNa
Av. de les Drassanes, s/n
08005 Barcelona
Tel. 93 342 99 20

com s’hi arriba
METRO: línia 3 (Drassanes).
AUTOBUSOS: 14, 18, 36, 38, 57, 
59, 64 i 91. Nocturns: N9, N12 i 
N15.
BICING

Museus i transport



Museus i programació

2. arTs saNTa MòNica 
La Rambla, 7. 08002 Barcelona.
Tel. 93 567 11 10
www.artssantamonica.cat

EXPOSICIONS:
«unseen», de jessica Lange
El 1967, Jessica Lange obté una beca 
de la Universitat de Minnesota per 
estudiar fotografia, però els avatars de 
la vida estudiantil la duen a Espanya i 
a París, on decideix donar preferència 
a l’art dramàtic abans que a la pràctica 
fotogràfica. És aleshores que comença 
la seva carrera com a actriu, que la 
porta a convertir-se en protagonista 
de pel·lícules emblemàtiques i a rebre 
l’Oscar com a millor actriu per les seves 
actuacions a Tootsie, el 1983, i a Blue 
Sky, el 1995.
No serà fins a principis dels anys 
noranta (quan Sam Shepard li regala una 
Leica M6), que Jessica Lange reprendrà 
la seva activitat fotogràfica. Enregistra 
imatges en el decurs dels seus viatges: 
els Estats Units, França, Finlàndia i Itàlia 
són alguns dels països que recorre, 
mostrant una predilecció especial per 
Mèxic, «per les seves llums i les seves 
grans nits», com ella mateixa destaca.
Aquesta exposició reuneix 134 
fotografies realitzades els darrers vint 
anys. S’articula en dues sèries: «Things I 
see» i «Mexico, on Scene». Gran part de 
les fotografies no s’han exposat mai i es 
presenten per primer cop. 
Comissariat: Anne Morin. 

«Núria güell» (cicle Trets enmig del 
concert) 
«Analitzo l’ètica practicada per les 
institucions que ens governen detectant 
els abusos de poder comesos per la 
“legalitat” establerta i la moralitat 
hegemònica. Ambdues funcionen com 
a estratègies de control que dominen la 
subjectivitat col·lectiva i incideixen en 
els nostres esquemes de conducta, de 
pensament i de sentit. Mitjançant els 
meus projectes m’interessa evidenciar 

aquestes estratègies i generar-ne de 
noves, amb l’objectiu de transgredir 
o posar en crisi les establertes. Per a 
això provoco interferències en l’entorn 
quotidià mitjançant determinades 
accions disruptives, “perforant” la 
realitat i l’obvietat que l’acompanya, 
creant altres realitats possibles 
i alterant les relacions de poder 
instaurades.»

«aquesta és la coberta del llibre»
Exposició de llibres d’artista 
internacionals, en el marc d’Arts Libris 
2015.

ACTIVIDADES:
A les 20 i 23 h
visites guiades a les exposicions 
«unseen» i «Núria güell»
Duración: 45 min. 

A partir de les 21 h
concerts
Francesc Burrull Trio (21 h), Copa Lotus 
(22 h).

11. ceNTre De cuLTura 
coNTeMporàNia De barceLoNa - 
cccb
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. 
Tel. 93 306 41 00
www.cccb.org

EXPOSICIÓ:
«Les variacions sebald» 
Una exposició entorn de l’escriptor 
alemany W. G. Sebald, autor d’alguns 
dels llibres fonamentals del nostre 
canvi de segle. La mostra vol presentar 
una reflexió crítica, un recompte de les 
diferents maneres en què la seva obra 
ha influït les arts visuals i la literatura.

ACTIVITAT:
De 21 a 24 h
Poetry Slam Barcelona
Paraula i interpretació són els elements 
essencials d’aquest campionat anual de 

poesia oral contemporània.

21. FiLMoTeca De caTaLuNya
Pl. Salvador Seguí, 1-9. 08001 Barcelona.
Tel. 93 567 10 70
http://www.filmoteca.cat/web/

EXPOSICIONS:
espai Delmiro de caralt
Petita selecció de peces de la col·lecció 
Delmiro de Caralt i Pilar de Quadras 
que ens permeten conèixer l’origen i 
l’evolució que ha tingut el cinema i la 
imatge en moviment. 

«república, guerra, Dictadura: Foto 
Fixa sabaté»
Reproduccions de fotos fixes de gran 
qualitat d’autors com Emili Godes, 
Juan Gyenes o Carlos Pérez de Rozas, 
entre d’altres. La feina del foto fixa es 
considerava tan important en aquells 
anys, de 1932 a 1942, que formava part 
del pressupost inicial de les pel·lícules, 
i el seu responsable podia donar ordres 
als actors i al personal de rodatge per 
fotografiar. Les fotos fixes feien més 
bones les pel·lícules en una època 
en què no es podia veure el tràiler a 
internet i les fotografies dels vestíbuls 
dels cinemes havien d’empènyer els 
espectadors a entrar a veure un film o 
un altre.

ACTIVITATS:
A les 20, 21 i 22.30 h
visites guiades a l’espai Delmiro de 
caralt i a l’exposició
Els grups seran d’un màxim de 20 
persones. El grup es crearà a mesura 
que vagin arribant els visitants i un cop 
complert, es tancarà. No és possible fer 
reserves.

A les 19.30 h
projecció del film National Gallery
Frederick Wiseman, 2014. Durada: 180 
min.

29. La capeLLa
Hospital, 56. 08001 Barcelona.
Tel. 93 442 71 71
www.bcn.cat/lacapella

EXPOSICIÓ:
«réservoir»
Comissariada per Manel Clot, 
«réserVoir» és una mirada introspectiva, 
però amb projecció cap al futur, sobre 
el treball d’un grup d’artistes dels quals 
ha anat seguint la trajectòria. Alguns als 
anys noranta, i d’altres més recentment, 
han col·laborat amb més o menys 
assiduïtat amb Manel Clot. Tots ells, 
però, formen part del seu entorn de 
treball curatorial. Dintre del RéserVoir 
de paraules i signes, envoltats per 
etimologies, mots i llengües, trobarem 
a La Capella el treball dels artistes Luz 
Broto, Carles Congost, Raimond Chaves 
i Gilda Mantilla, Joan Morey, Paco y 
Manolo, Ester Partegàs, Javier Peñafiel, 
Francesc Ruiz...
 
ACTIVITATS:
A les 18, 19 i 20 h
visites guiades a l’exposició
Es comentaran les peces de l’exposició 
«réserVoir» i es posarà en context la 
importància que han tingut els artistes 
que van irrompre en el món de l’art 
als anys noranta, alguns de la mà del 
curador Manel Clot. La visita inclou un 
preàmbul històric sobre l’edifici. 

A les 22 h
sessió de música amb 
The congosound (dj selector)
A càrrec de l’artista visual Carles 
Congost arran del llançament del 
vinil del segell Maletas violentas, que 
ha produït diferents vinils amb The 
Congosound i altres artistes de música 
disco.

31. La virreiNa ceNTre De La 
iMaTge
Palau de la Virreina. La Rambla, 99. 
08002 Barcelona. Tel. 93 316 10 00
www.bcn.cat/lavirreina

EXPOSICIONS:
«sophie calle. Modus vivendi»
Exposició que recull algunes de les 
grans obres de l’artista francesa des 
de mitjans dels anys vuitanta fins a 
l’actualitat. En la diversitat de vivències 
de l’artista durant quatre dècades, 
es fa palesa la seva relació amb els 
altres i amb ella mateixa, és a dir, la 
seva intenció de construir la mirada i 
d’autoconstruir-se. Les seves obres no 
han deixat de fer-se en primera persona. 
D’altra banda, la relació amb l’altre, amb 
els altres, també queda implícita en 
aquesta recerca de la bellesa i de l’art en 
els seus diferents vessants.

«jordi socías. Fotografies trobades»
Selecció de fotografies que l’autor 
ha fet durant prop de quaranta anys: 
retrats, imatges que parlen de la història 
recent d’un país i d’altres que han 
aparegut davant dels seus ulls en algun 
moment de la seva carrera; imatges 
trobades que ens ensenyen a veure més 
enllà de la realitat més evident. No és 
una exposició retrospectiva, però conté 
bons exemples de tota la diversitat 
d’imatges que ha trobat (o que potser 
l’han trobat a ell) aquests anys, incloent-
hi algunes interessantíssimes obres 
recents en les quals la suma de dues 
fotografies sense relació aparent ofereix 
lectures visuals noves i sorprenents.

ruTa 4 Del Raval al port

http://www.artssantamonica.cat
http://www.cccb.org
http://www.filmoteca.cat/web/
http://www.bcn.cat/lacapella


32. Macba. Museu D’arT 
coNTeMporaNi De barceLoNa
Pl. dels Àngels, 1. 08001 Barcelona.
Tel. 93 412 08 10
www.macba.cat

EXPOSICIONS:
«passat inquiet. Narratives i fantasmes 
de l’exposició internacional d’art en 
solidaritat amb palestina, 1978»
La història de l’art contemporani no 
es pot escriure només a través de 
l’anàlisi d’obres d’art. Una disciplina 
historiogràfica essencial per a aquest 
propòsit es dedica a investigar i narrar 
com les obres d’art s’han portat a 
l’àmbit de l’espai públic per a la seva 
recepció. La història de les exposicions 
ens permet aprehendre el lloc que la 
producció artística del nostre temps 
concedeix a l’art dins del conjunt 
més ampli de condicions polítiques, 
mediàtiques, econòmiques i culturals, 
és a dir, com es construeixen i es 
comparteixen els valors que l’art aporta 
a la vida.

«osvaldo Lamborghini. Teatro 
proletario de cámara»
Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires, 
1940-Barcelona, 1985) és un dels 
grans mites de les lletres argentines 
contemporànies. Amb tan sols 
tres llibres publicats en vida –El 
fiord (1969), Sebregondi retrocede 
(1973) i Poemas (1980)–, al costat 
de Novelas y cuentos (1988) i Tadeys 
(incomplet, 1994), que van aparèixer 
pòstumament, ha esdevingut un 
veritable autor de culte, una referència 
per a diverses generacions d’escriptors 
llatinoamericans i europeus.
Hi ha, però, una faceta en la trajectòria 
lamborghiniana pendent d’explorar. 
Es tracta de la producció visual que va 
realitzar mentre vivia a Barcelona, entre 
1981 i 1985, un vast conjunt de collages 
fotogràfics que mai no s’han mostrat 
públicament, ja que es conservaven a 
l’arxiu del narrador i poeta des de la 
seva mort.
«Teatro proletario de cámara» és 
una exposició que presenta, per 
primera vegada en un museu, la més 
exhaustiva antologia de treballs plàstics 
de Lamborghini, els quals permeten 
comprendre la punyent radicalitat 
d’aquest artista encara no cartografiat 

pels relats estètics dels anys vuitanta.
«La bèstia i el sobirà»
Aquesta exposició explora com les 
pràctiques artístiques contemporànies 
qüestionen i desfan la definició 
occidental i metafísica de la sobirania 
política: com proposen noves maneres 
d’entendre la llibertat i l’emancipació 
que excedeixen el marc de l’autonomia 
individual, així com la forma moderna de 
l’Estat-nació.
Amb obres d’Efrén Álvarez, Ángela 
Bonadies i Juan José Olavarría, Peggy 
Buth, Martin Dammann, Ines Doujak 
i John Barker, Juan Downey, Edgar 
Endress, Oier Etxeberria, León Ferrari, 
Eiko Grimberg, Masist Gül (presentat per 
Banu Cennetoğlu i Philippine Hoegen), 
Ghasem Hajizadeh, Jan Peter Hammer, 
Geumhyung Jeong, Glenda León, Julia 
Montilla, Rabih Mroué, Ocaña, Genesis 
Breyer P-Orridge, Prabhakar Pachpute, 
Mary Reid Kelley, Jorge Ribalta, 
Hans Scheirl, Wu Tsang, Stefanos 
Tsivopoulos, Yelena Vorobyeva i Victor 
Vorobyev, Sergio Zevallos.
Comissaris: Hans D. Christ, Iris Dressler, 
Paul B. Preciado i Valentín Roma.

«car je est un autre»
Específicament concebuda per a l’espai 
d’El Gran Vidre, aquesta proposta de 
Pep Dardanyà (Caldes d’Estrac, 1961) 
pren el títol de la frase del poeta 
Arthur Rimbaud, «Jo és un altre», i es 
construeix com un procés d’apropiació 
de textos, imatges, discursos i 
identitats.

«col·lecció Macba»
Aquí comença la nostra història és una 
sèrie de tres exposicions, amb les quals 
el MACBA investigarà críticament la 
seva pròpia Col·lecció, explorant els 
marcs polítics, les col·lisions culturals i 
els moments de ruptura en què es van 
inscriure les pràctiques de l’art des de 
finals dels setanta fins a principis dels 
noranta. Tot això a partir de les línies de 
treball que ordenen l’activitat general 
del museu.

ACTIVITATS:
De 19 a 24.30 h
presentació de les exposicions
Cada mitja hora.

A les 19 h
MACBA es viu. L’escola superior de 
Música de catalunya (esMuc) posa 
música a la «col·lecció Macba»
Per primera vegada la col·laboració 
establerta entre el MACBA i l’ESMUC 
ha implicat els alumnes de composició 
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya. La feina realitzada durant 
mesos, en estreta col·laboració amb 
l’equip curatorial del museu, ha 
donat com a resultat la creació de 
composicions originals inspirades 
en obres de la col·lecció MACBA que 
es mostren a l’exposició «L’herència 
immaterial», una exposició que investiga 
críticament els fons propis del museu.

A les 21 h
MACBA es viu. bebeto cidra, cía de 
Danza presenta Límits i ocupacions. 
Projecte per a una coreografia activa
Una peça interactiva inspirada en l’obra 
de l’artista brasiler Cildo Meireles, que 
el coreògraf Bebeto Cidra transporta 
al món de la dansa. Un espectacle 
basat en el concepte de frontera, tant 
física com perceptiva, entesa com a 
coaccionadora de la llibertat individual 
en tant que imposició física o mental. 
El laberint escènic del MACBA permet 
i impedeix al mateix temps l’accés. 
La mirada pot penetrar i el cos no pot 
traspassar els límits amb naturalitat. La 
presència física de la música en directe 
de Martín Hug amb sensors sonors 
incrustats als racons del museu, destaca 
i accentua les qualitats matèriques de 
l’espai.

Fins a les 21 h
MACBA en Família especial: Què és el 
MACBA?
Recorregut insòlit per les sales del 
museu que proposa una aproximació 
lúdica i interactiva a l’art contemporani 
perquè adults i nens puguin resoldre 
els seus dubtes. La visita acaba amb 
una activitat de caràcter experimental 
per posar a prova la bèstia artística que 
porteu a dins!

Fins a les 22 h
Habitació 1418. Espai d’activitat per a 
joves creatius de 14 a 18 anys
Taller per a joves dirigit per l’artista Fito 
Conesa. Habitació 1418 és una iniciativa 
del MACBA i el CCCB, que cada dissabte 

proposa tallers oberts i gratuïts per a 
joves d’entre 14 i 18 anys.
i durant tot el dia, MacbabooKs, 
venda especial de publicacions del 
Macba a 6 €. 

 
70. Museu MaríTiM De barceLoNa
Av. Drassanes, s/n. 08005 Barcelona.  
Tel. 93 342 99 20
www.mmb.cat

Visita lliure a l’edifici d’estil gòtic civil de 
les Drassanes Reials, amb les muralles 
il·luminades.

EXPOSICIONS:
«Tenas i el mar»
Pintura de Josep Tenas.

«La bèstia reinventada»
Pintura, escultura i peces de Mark 
Redden.

«surf, la història del surf a catalunya»

Depth of Silence
Instal·lació fotogràfica de Francesco 
Zizola a la façana de les Drassanes 
Reials, en memòria de les víctimes 
del naufragi d’octubre de 2013 a 
Lampedusa, que es va cobrar la vida de 
366 immigrants. 

ACTIVITAT:
A partir de les 20.30 h
Nit de Música al MMB
Amb diferents formacions de l’Escola 
de Músics JPC: l’Orquestra Simfònica i 
la Ravals’ Band, entre altres. També hi 
haurà les actuacions de diferents corals 
del barri, que han preparat una cantata 
al mar.

entrada lliure de 19 a 1 h

http://www.macba.cat
http://www.mmb.cat
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8.  Can Framis. Museu de pintura contemporània
20.  Fabra i Coats. Centre d’Art Contemporani  
 de Barcelona
36.  MUHBA a la Fabra i Coats 
41.  MUHBA Oliva Artés
52.  Museu de Badalona. Casa dels Dofins
53.  Museu de Badalona. Jardí de Quint Licini
54.  Museu de Badalona. Termes i Decumanus
56. Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Museu Blau 

62.  Museu de la Música. L’Auditori
64.  Museu del Disseny de Barcelona  
 (Edifici Disseny Hub Barcelona)
66.  Museu d’Història de la Immigració de Catalunya
75.  Museu Torre Balldovina 
81.  Torre de les Aigües del Besòs

ruTa 5 
Santa Coloma - Badalona - Sant Adrià  
- Fòrum - Glòries - Sant Andreu



ruTa 5 Santa Coloma - Badalona - Sant Adrià - Fòrum - Glòries - Sant Andreu

caN FraMis. Museu 
De piNTura coNTeMporàNia 
Roc Boronat, 116-126
08018 Barcelona
Tel. 93 320 87 36

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Glòries) i línia 4 (Llacuna).
AUTOBUSOS: 6, 7, 40, 41, 42, 92 i 192. 
Nocturns: N7 i N11.
TRAMBESÒS: T4 (Ca l’Aranyó).
BICING

Fabra i coaTs. ceNTre D’arT 
coNTeMporaNi De barceLoNa
Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Tel. 93 256 61 55

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Sant Andreu).
AUTOBUSOS: 11, 35, 40, 73 i B20. 
Nocturn: N9.
RENFE: estació Sant Andreu Comtal.
BICING

MuHba a La Fabra i coaTs 
Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Sant Andreu).
AUTOBUSOS: 11, 35, 40, 73 i B20. 
Nocturn: N9.
RENFE: estació Sant Andreu Comtal.
BICING

MuHba oLiva arTÉs
Espronceda, 142-146
08018 Barcelona
Tel. 93 256 21 22

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Glòries) i línia 4 
(Poblenou).
AUTOBUSOS: 7 i H12.
TRAMBESÒS: T5 i T6 (Can Jaumandreu) i 
T4 (Pere IV). 
BICING 

Museu De baDaLoNa. casa DeLs 
DoFiNs
Lladó, 45-53
08911 Badalona
Tel. 93 384 17 50

com s’hi arriba
METRO: línia 2 (Pep Ventura).
AUTOBUSOS: B17, B24, B25, B27 i 
Empresa Casas.
RENFE: C1 (Badalona).
TRAMBESÒS: T5 i T6 (Gorg).

Museu De baDaLoNa. jarDí De 
quiNT LiciNi
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 3
08911 Badalona
Tel. 93 384 17 50

com s’hi arriba
METRO: línia 2 (Pep Ventura).
AUTOBUSOS: B17, B24, B25, B27 i 
Empresa Casas.
RENFE: C1 (Badalona).
TRAMBESÒS: T5 i T6 (Gorg).

Museu De baDaLoNa. TerMes i 
DecuMaNus
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1 
08911 Badalona
Tel. 93 384 17 50

com s’hi arriba
METRO: línia 2 (Pep Ventura).
AUTOBUSOS: B17, B24, B25, B27 i 
Empresa Casas.
RENFE: C1 (Badalona).
TRAMBESÒS: T5 i T6 (Gorg).

Museu De cièNcies NaTuraLs De 
barceLoNa - Museu bLau
Parc del Fòrum
Pl. Leonardo da Vinci, 4 i 5
08019 Barcelona
Tel. 93 256 60 02

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Maresme-Fòrum).
AUTOBUSOS: 7, 41, 43 i 141. Nocturns: 
N6 i N7.
TRAMBESÒS: T4 (Fòrum).
BICING

Museu De La Música. L’auDiTori
L’Auditori
Lepant, 150
08013 Barcelona
Tel. 93 256 36 50

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Marina i Glòries) i línia 2 
(Monumental).
AUTOBUSOS: 6, 7, 10, H12, 62, B21 i B25. 
Nocturns: N0, N2, N3, N7 i N11.
TRAMBESÒS: T4 (Auditori - Teatre 
Nacional).
BICING 

Museu DeL DisseNy De barceLoNa 
(eDiFici DisseNy Hub barceLoNa)
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona
Tel. 93 256 68 00

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Glòries).
AUTOBUSOS: 7, 92, 192 i H12.
TRAMBESÒS: T5 i T6 (La Farinera).
BICING

Museu D’HisTòria De La iMMigració 
De caTaLuNya
Masia de Can Serra, 
ctra. de Mataró, 124
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 26 06

com s’hi arriba
Metro: línia 2 (Verneda).
AUTOBUSOS: H10, 60, 42 i B25.

Museu Torre baLLDoviNa
Pl. de Pau Casals, s/n
08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 71 42

com s’hi arriba
METRO: línia 1 (Santa Coloma) i línia 9 
(Can Peixauet).
AUTOBUSOS: 35, 42, 800, B14, B15, B16, 
B18, B19, B20, B21, B27, B30 i B31.

Torre De Les aigües DeL besòs
Pl. Ramon Calsina, s/n
08019 Barcelona 

com s’hi arriba
METRO: línia 4 (Selva de Mar).
TRAMBESÒS: T4 (Selva de Mar).
AUTOBUSOS: 7, 26, 36, 141 i H16.
BICING

Museus i transport



8. caN FraMis. Museu De piNTura 
coNTeMporàNia
Roc Boronat, 116-126. 08018 Barcelona. 
Tel. 93 320 87 36
www.fundaciovilacasas.com

ACTIVITAT:
A les 19 i 21 h
visites guiades a la col·lecció
Visites comentades en castellà i en 
català al fons de la col·lecció del Museu 
de Pintura Contemporània Can Framis. 
aforament limitat.

20. Fabra i coaTs. ceNTre D’arT 
coNTeMporaNi De barceLoNa
Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona.
Tel. 93 256 61 55
centredart.bcn.cat

EXPOSICIÓ:
«after Landscape. ciutats copiades»
L’interès de l’art contemporani en els 
processos documentals i de recerca ha 
permès una aproximació literal i prolífica 
al fenomen de les ciutats copiades. 
El projecte proposa un recull ingent i 
organitzat de treballs que obre el tema 
a un ampli ventall de perspectives 
polítiques, geogràfiques, econòmiques 
i culturals.

ACTIVITATS:
A les 20 i 22 h
visites guiades a l’exposició 
Durada: 1 h.

De 19 a 1 h
activitats al voltant de l’exposició
Playscapes: crea els teus propis 
paisatges! Selfscapes: fes-te una 
selfie amb el paisatge que vulguis 
de fons. Cubscapes: compon el 
teu propi paisatge copiat. I més... 
Activitats elaborades des del màster 
en Intervenció i Gestió del Paisatge i el 
Patrimoni (UAB-MUHBA). Hi participen: 
Chiara Vesnaver, Helena Reñones, Mar 
Ruiz, María Mulet, Charlotte Piochon, 

Marta Sierra i Pere Casas. Conduït per 
Marina Cervera i Francesc Muñoz.

36. MuHba a La Fabra i coaTs
Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

L’energia que movia les fàbriques: 
visita lliure a la sala de les calderes de 
l’antiga fàbrica. 
L’espai de la sala de calderes de la 
Fabra i Coats s’ha consolidat i s’ha 
recuperat per a la visita pública, amb 
una museografia concisa que permet 
resseguir l’evolució de les diferents 
fonts d’energia amb què va funcionar 
aquesta fàbrica (carbó, fuel i gas), una 
de les capdavanteres en la innovació 
organitzativa, tècnica i de producció a 
Barcelona, capital del fil.

41. MuHba oLiva arTÉs
Espronceda, 142-146. 08018 Barcelona. 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

Barcelona metròpoli europea: visita 
lliure a les exposicions d’oliva artés
Oliva Artés, un testimoni del passat 
industrial del Poblenou en curs de 
rehabilitació, fa un «obert per obres» 
després de la primera fase de la 
intervenció, amb una experiència que 
posa en relació història i prospectiva, 
promoguda pel Museu d’Història, amb 
Hàbitat Urbà. Una mirada sobre la 
metròpoli i la capital contemporània, 
des dels inicis de la manufactura al 
segle xViii fins al final del segle xx, en 
diàleg amb els interrogants de la ciutat 
del segle xxi.

 52. Museu De baDaLoNa. casa DeLs 
DoFiNs
Lladó, 45-53. 08911 Badalona. 
Tel. 93 384 17 50
www.museudebadalona.cat

EXPOSICIÓ:
«baetulo, ciutat romana: casa dels 
Dofins»
La casa dels dofins és una domus o casa 
benestant romana de finals del segle i aC, 
situada a la part alta de l’antiga ciutat de 
Baetulo. És un clar exemple d’arquitectura 
domèstica d’època romana i l’única casa 
d’aquestes característiques museïtzada 
a Catalunya. Destaquen els mosaics, les 
restes de pintures murals i les recreacions 
audiovisuals i de mobiliari.

ACTIVITAT:
De 20 a 24 h
concerts de música de cambra 
La música de cambra acompanyarà 
la visita lliure a la Casa dels Dofins. 
Durada: 1 h.

 
53. Museu De baDaLoNa. jarDí De 
quiNT LiciNi
Pl. Assemblea de Catalunya, 3. 08911 
Badalona. Tel. 93 384 17 50
www.museudebadalona.cat

EXPOSICIÓ:
«baetulo, ciutat romana: jardí de quint 
Licini»
El Jardí de Quint Licini és un espai on 
es conserven les restes d’un estany o 
piscina del jardí d’una casa de Baetulo, 
construïda a finals del segle i dC, que 
molt probablement pertanyia al patrici 
Quint Licini. La visita permet observar 
peces singulars, com l’oscillum de 
marbre, i ens submergeix en l’ambient 
d’un jardí romà, gràcies a la il·luminació, 
a la incorporació de sons i a una 
espectacular projecció en realitat 
virtual.

ACTIVITAT:
De 20 a 24 h
concerts de música clàssica 
La música clàssica acompanyarà la visita 
lliure al jardí de Quint Licini. Durada: 45 
min.

 
54. Museu De baDaLoNa. TerMes i 
DecuMaNus
Pl. Assemblea de Catalunya, 1. 08911 
Badalona. Tel. 93 384 17 50
www.museudebadalona.cat

EXPOSICIÓ:
«baetulo, ciutat romana: termes i 
decumanus»
Al subsòl del Museu s’hi conserven 
3.400 m2 de restes de la ciutat romana 
de Baetulo, un conjunt excepcional tant 
per l’extensió com per l’espectacularitat 
d’alguns elements i la innovadora 
museografia. Es poden veure les termes 
i seguir un itinerari pels principals carrers 
de Baetulo, propers al fòrum.

ACTIVITAT:
De 20 a 24 h
concert de música de cambra
La música de cambra acompanyarà la 
visita lliure a les termes. Durada: 2 h.

 
56. Museu De cièNcies NaTuraLs De 
barceLoNa - Museu bLau
Parc del Fòrum, pl. Leonardo da Vinci, 4 
i 5. 08019 Barcelona. Tel. 93 256 60 02
www.museuciencies.cat

EXPOSICIÓ:
«planeta vida»
L’exposició de referència del Museu Blau 
us proposa un viatge per les fites de 
l’evolució conjunta de la Terra i la vida 
que integra els fenòmens de la geologia 
i la biologia, i mostra la fascinant 
diversitat de la natura. Ho explica a 
partir de les col·leccions del museu i 
amb el suport dels recursos tecnològics 
més actuals.

ACTIVITAT:
De 19 a 1 h
EstreNAT al Blau!
Una nit en la qual els veïns són 
els autèntics protagonistes. Les 
instal·lacions del Museu Blau es 
converteixen en espai de creació i 
festivitat braç a braç amb els col·lectius 
del nostre entorn. Actuacions musicals, 
dansa, teatre i molt més a càrrec 
d’artistes de Sant Martí.

 
62. Museu De La Música. L’auDiTori
L’Auditori. Lepant, 150. 08013 
Barcelona. Tel. 93 256 36 50
www.museumusica.bcn.cat

EXPOSICIONS:
col·lecció permanent 

«phonos, 40 anys de música 
electrònica a barcelona»
Un recorregut per la història del 
laboratori de música electrònica 
Phonos, que després de quaranta anys 
segueix sent un centre de referència 
internacional amb un gran impacte en la 
vida cultural de Barcelona.

«veus de la Mediterrània»
Descobriu, amb els comissaris de 
l’exposició, la multiplicitat de les 
expressions de la veu en l’àmbit de 
la Mediterrània, un dels patrimonis 
immaterials més importants de la 
Humanitat.

ACTIVITATS:
De 20 a 22 h
Tast musical Les guitarres del Museu 
de la Música 
Escoltem les guitarres del museu 
amb Albéniz, Tàrrega i Llobet. Una 
experiència única en un ambient màgic i 
sensible. Actuacions cada 20 min.

visites comentades a l’exposició 
«veus de la Mediterrània»
Cada 20 min.

Museus i programació
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De 22 a 24 h
Voleu tocar el gamelan del Museu de 
la Música?
Heu sentit mai el so d’un gamelan? Us 
agradaria tocar-lo i descobrir com sona? 
El Museu de la Música us posa a l’abast 
una orquestra del sud-est asiàtic perquè 
experimenteu amb la seva música. 
Sessions cada 30 min. 

 
64. Museu DeL DisseNy De 
barceLoNa (eDiFici DisseNy Hub 
barceLoNa)
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 
08018 Barcelona. Tel. 93 256 68 00
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)»

«Disseny per viure. 99 projectes per 
al món real»
Exposició temporal. Últim dia per visitar-la!

 
66. Museu D’HisTòria De La 
iMMigració De caTaLuNya
Masia de Can Serra, ctra. de Mataró, 124. 
08930 Sant Adrià de Besòs.
Tel. 93 381 26 06
www.mhic.net

EXPOSICIONS:
La migració des de la prehistòria 
fins al segle xxi, a través de les tres 
exposicions permanents del MHic
«Humans en moviment»: migracions 
des de la prehistòria fins al segle xx; 
«El Sevillano, Barcelona-Término»: 
migracions del segle xx amb el tren 
conegut com El Sevillano; i «Espai 
Migrar»: migració i globalització  
al segle xxi.

«sant adrià, la fàbrica de la llum»
Exposició temporal sobre els 100 anys 
de les tres xemeneies de la FECSA a 
Sant Adrià.

ACTIVITAT:
A partir de les 19 h
Música ètnica als jardins del Mhic
Sessió a càrrec de diversos dj. Hi haurà 
servei de bar per a tothom que vulgui 
prendre una copa als magnífics jardins 
del museu.

 
75. Museu Torre baLLDoviNa
Pl. Pau Casals, s/n.  
08922 Santa Coloma de Gramenet.  
Tel. 93 385 71 42
www.gramenet.cat/
museutorreballdovina

EXPOSICIONS:
«santa coloma: la muntanya, el riu» 
Exposició permanent del museu entorn 
de la història de Santa Coloma, des del 
període ibèric fins a l’inici del segle xx.

«playstories. juga i aprèn amb els clicks»
Escenes històriques protagonitzades per 
clicks: dinosaures, primers pobladors, 
antic Egipte, món romà, època medieval 
i la feina de l’arqueòleg.

ACTIVITATS:
A les 21.30 i 22.30 h
El senyor Sagarra et convida a la Torre 
Balldovina 
Visita guiada teatralitzada de la mà 
del senyor Ferran de Sagarra, amo de 
la Torre Balldovina ara fa cent anys. 
Durada: 30 min.

A les 22 h
Nit del Passatge
Espectacle nocturn als jardins del 
museu. Durada: 1.30 h.

81. Torre De Les aigües DeL besòs
Pl. Ramon Calsina, s/n. 08019 Barcelona
www.torredelesaigues.cat

ACTIVITAT:
A les 19, 20.30, 22 i 23.30 h
visites guiades a la Torre de les aigües 
del besòs
La visita inclou la pujada fins a la 
terrassa. La posta de sol és a les 21 h, 
per la qual cosa algunes visites seran 
diürnes i altres nocturnes. 15 persones 
per grup. Durada: 1.15 h. 

eaT sTreeT. El festival que redefineix el 
concepte de menjar al carrer participa 
a la Nit dels Museus amb una proposta 
basada en els productes de proximitat 
a preus assequibles. A l’entorn de 
la plaça de les Glòries, l’oferta dels 
xefs convidats girarà entorn de la 
gastronomia d’Euràsia, mentre que a la 
zona Fòrum es concentraran els estils 
culinaris propis de les Amèriques.

entrada lliure de 19 a 1 h

http://www.museudeldisseny.cat
http://www.gramenet.cat/museutorreballdovina
http://www.gramenet.cat/museutorreballdovina
http://www.torredelesaigues.cat
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colección olorVISUAL
Gósol, 14
08017 Barcelona

com s’hi arriba
FGC: L6 (Les Tres Torres), S5 i S55 
(Les Tres Torres).
AUTOBUSOS: 66 (Pl. Artós), 68 (Via 
Augusta - Anglí), 130 (Pl. Artós), V7 
(Pl. Els Vergós). Nocturns: N7 (Pl. 
Artós).
BICING

cosMocaixa
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50

com s’hi arriba
AUTOBUSOS: 17, 22, 58, 73, 75, 
60 i 196.
TRAMVIA BLAU
FGC: estació Av. del Tibidabo.

esTuDi FoTogràFic ceNTeLLes
Ciutat de Balaguer, 31
08022 Barcelona
Tel. 93 211 03 52

com s’hi arriba
FGC: estacions Bonanova i El 
Putxet.
AUTOBUSOS: 14, 58, 64, 70 i 72.
BICING

Museu agbar De Les aigües
Ctra. de Sant Boi, 4-6
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 342 35 36

com s’hi arriba
METRO: línia 5 (Cornellà Centre).
AUTOBUSOS: 67 i 68.
TRAMBAIX: T1, T2 i T3 (Cornellà 
Centre).
FGC: estació Cornellà-Riera.
RENFE: estació Cornellà.

Museu caN TiNTurÉ
Església, 36
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18

com s’hi arriba
METRO: línia 5 (Can Vidalet).
AUTOBUSOS: L50, L51, L56, L57, 
L61, L62, N12, 57, 63, 67, 68, 78, 
153, 157, 167, EP1, EP2 i EP4.
TRAMBAIX: estació Pont 
d’Esplugues.

Museu De ceràMica “La 
rajoLeTa”
Ptge. del Puig d’Ossa, s/n
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 02 18

com s’hi arriba
METRO: línia 5 (Can Vidalet).
AUTOBUSOS: L50, L51, L56, L57, 
L61, L62, N12, 57, 63, 67, 68, 78, 
153, 157, 167, EP1, EP2 i EP4.
TRAMBAIX: estació Pont 
d’Esplugues.

Museu Fc barceLoNa
Av. Aristides Maillol, s/n 
08028 Barcelona
Tel. 902 18 99 00

com s’hi arriba
METRO: línia 5 (Collblanc).
AUTOBUSOS: 15, 54, 113 i L12.
BICING

Museu paLMero
Judea, 2
08035 Barcelona
Tel. 93 212 65 51

com s’hi arriba
METRO: línies 3 i 5 (Vall d’Hebron).
AUTOBUSOS: 19, 27, 60, 73, 119, 
185, B19 i V15. Nocturns: N4.

reiaL MoNesTir De saNTa 
Maria De peDraLbes
Baixada del Monestir, 9
08034 Barcelona
Tel. 93 256 34 34

com s’hi arriba
FGC: estació Reina Elisenda.
AUTOBUSOS: 22, 63, 64 i 78.
BICING

Torre beLLesguarD De gauDí
Bellesguard, 16
08022 Barcelona
Tel 93 250 40 93

com s’hi arriba
AUTOBUSOS: 60, 123 i 196.

Museus i transport
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14. colección olorVISUAL
gósol, 14. 08017 barcelona
www.olorvisual.com

EXPOSICIÓ:
colección olorVISUAL

La colección olorVISUAL obre les portes 
per primer cop al públic. Aquesta 
col·lecció privada d’art contemporani 
es forma a partir d’una premissa 
molt especial: les obres d’art han de 
despertar la memòria olfactiva del 
col·leccionista. Hi trobareu artistes 
consagrats com ara Richard Hamilton o 
Alfredo Jaar, i novells, com Álex Jasch i 
Hugo Martínez-Tormo, entre d’altres.

ACTIVITAT:
De 19 a 1 h
La Nit de l’olfacte artístic
Les obres d’art tenen olor? Amb 
aquesta visita comentada a la col·lecció 
i al taller olfactiu us proposem que 
no només contempleu les obres amb 
la mirada, sinó que també feu servir 
el sentit de l’olfacte. A través de 
l’experiència olfactiva us acostareu 
a l’art contemporani com potser mai 
hauríeu pensat fer-ho. Activitat per 
a grups d’un màxim de 10 persones 
(infants: més grans de 6 anys). Els grups 
s’aniran formant per estricte ordre 
d’arribada dels participants.  
Durada: 45 min. 

16. cosMocaixa
Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona.
Tel. 93 212 60 50
cosmocaixa.com

EXPOSICIONS:
«experiment any 2100» 
El futur és una preocupació constant 
dels éssers humans. Al llarg de la 
història l’home ha intentat preveure  
el futur.

«sputnik»
Aquesta exposició pretén fer pensar 
l’espectador sobre un punt fosc del 
programa espacial soviètic plantejat 
per la Fundació Sputnik: l’epopeia del 
Soyuz 2.

De 19 a 1 h
Taller d’observació astronòmica
Amb prismàtics i telescopis, tan bon 
punt es pongui el sol podrem veure 
Venus i Júpiter, i per als que ens 
acompanyin fins ben entrada la nit, 
Saturn serà visible.

A les 20.15 h
recital Llunàtics: poesia i nit
La nit és un tema recurrent en la poesia 
de tots els temps. La nit ha estat 
d’antuvi un moment fructífer per a 
la creació poètica i els poetes n’han 
parlat. La poesia catalana no n’és cap 
excepció. En aquest recital monogràfic, 
alguns dels poetes més destacats del 
panorama català actual, de diferents 
generacions i estils, llegiran poemes que 
han escrit de nit o poemes relacionats 
amb la nit. I quin lloc millor per dur a 
terme el recital –una autèntica primícia– 
que el Planetari de CosmoCaixa? 
A càrrec de Màrius Sampere, Enric 
Casasses, David Castillo i Núria Martínez 
Vernis. Presentat per Sam Abrams.

A les 22, 23 i 24 h
Taller Endinsa’t a l’univers 
Sessions nocturnes al planetari 3D «Que 
hi ha algú?». Places limitades.

19. esTuDi FoTogràFic ceNTeLLes
Ciutat de Balaguer, 31. 08022 Barcelona. 
Tel. 93 211 03 52
www.fotocentelles.com

ACTIVITAT:
De 19 a 1 h
visites guiades a l’estudi centelles 
Visita guiada a l’estudi que permet 

veure fotografies d’Agustí Centelles 
amb les explicacions del seu fill 
Sergi. Inici de la visita rotatiu, sense 
interrupció. Durada: 20 min.

48. Museu agbar De Les aigües
Ctra. de Sant Boi, 4-6.  
08940 Cornellà de Llobregat.  
Tel. 93 342 35 36
www.museudelesaigues.cat

EXPOSICIÓ:
exposició permanent del Museu agbar 
de les aigües 
Un gran edifici modernista, projectat 
per l’arquitecte Josep Amargós 
i Samaranch, alberga l’exposició 
permanent del Museu Agbar de les 
Aigües. L’interior de les tres naus de 
l’edifici, que reben el nom de Sala de 
Calderes, Sala de l’Electricitat i Sala de 
Màquines, ens descobreix un patrimoni 
industrial de primer ordre. L’exposició 
fa un recorregut per la història de 
l’abastament a la ciutat de Barcelona 
i la seva àrea metropolitana, així com 
una aproximació a aspectes relacionats 
amb la higiene i la salut, les propietats 
físiques i químiques de l’aigua, i fins i tot 
el seu sabor i olor, a través d’objectes i 
documents que dialoguen amb mòduls 
interactius i audiovisuals.

ACTIVITATS:
A les 20 h
concert 
A càrrec de la violinista Sara Cubarsi, 
acompanyada del pianista Carles 
Marigó. Durada: 1 h.

A les 21 i 23 h
posada en moviment de la màquina de 
vapor de 1909
Posada en moviment d’una de les 
màquines de vapor original de la Central 
Cornellà. És una màquina que data del 
1909 i que forma part del gran patrimoni 
industrial del Museu Agbar de les 

Aigües. Serà possible veure com giren el 
volant d’inèrcia i el regulador de Watt i 
com es mouen les vàlvules i els pistons 
a la Sala de l’Electricitat del museu. 
Durada: 15 min cada sessió.

A les 19, 20, 21.15, 22.15, 23.15 i 24.15 h
visites comentades al patrimoni del 
museu
El Museu Agbar de les Aigües ocupa 
els edificis modernistes de la Central 
Cornellà, la planta que Aigües de 
Barcelona va inaugurar el 1909 per 
extreure aigua de l’aqüífer del Baix 
Llobregat i abastir així Barcelona. Avui 
dia, la Central Cornellà continua fent la 
mateixa funció que ara fa un segle; així 
doncs, el museu és també una indústria 
en funcionament. La visita recorre 
les tres naus de l’edifici modernista 
d’Amargós i Samaranch, on s’allotja 
la maquinària original de la Central i 
on avui, a més, es troba l’exposició 
permanent del museu. En aquesta 
ocasió i de manera exclusiva per als 
visitants que facin la visita guiada, es 
visitarà el refugi antiaeri que es troba 
dins del recinte de la Central Cornellà.

49. Museu caN TiNTurÉ
Església, 36. 08950 Esplugues  
de Llobregat. Tel. 93 470 02 18
www.museus.esplugues.cat

EXPOSICIÓ:
«can Tinturé, col·lecció de rajola de 
mostra salvador Miquel»
La visita a Can Tinturé descobreix un 
objecte senzill, la rajola de mostra, i 
desperta la consciència dels visitants 
sobre un element quotidià que ha 
esdevingut objecte de museu.

ACTIVITATS:
A les 19 h
Taller familiar Emporta’t la Lluna 
En aquesta nit plena de màgia, els més 
petits es podran emportar la Lluna a 

casa. Farem un penjoll de fang amb 
forma de lluna que podran pintar com 
vulguin. Activitat per a nens i nenes de 
totes les edats. No es necessària cap 
inscripció prèvia. Durada: 2 h.

A partir de les 22 h
concert Els sons de la ceràmica
La ceràmica a Can Tinturé la podem 
veure, tocar i fins i tot olorar, i ara 
també la podrem escoltar i sentir. Visita 
les sales del museu Can Tinturé en un 
ambient molt especial, acompanyat de 
la música que surt de la ceràmica. Cada 
30 minuts pots gaudir d’un concert del 
grup Cantanforas. Durada: 20 min.

La Nit esotèrica als jardins de Can Tinturé 
A Esplugues, la Nit dels Museus 
coincideix amb la Nit Esotèrica, que 
se celebra cada any al municipi i en 
què s’organitzen diferents activitats 
vinculades amb l’esoterisme i 
l’astronomia a l’entorn de Can Tinturé: 
correfocs, concerts, numerologia, taller 
familiar, etc. 

 
55. Museu De ceràMica “La 
rajoLeTa”
Ptge. Puig d’Ossa, s/n. 08950 Esplugues 
de Llobregat. Tel. 93 470 02 18
www.museus.esplugues.cat

EXPOSICIÓ:
«La ceràmica i els forns del 
modernisme». 
L’exposició permanent del Museu 
de Ceràmica «La Rajoleta» proposa 
un recorregut per la història i les 
estructures de la fàbrica Pujol i Bausis, 
acompanyada de l’evolució de la seva 
producció, destacant el paper que va 
tenir durant el modernisme. La Rajoleta 
va ser la fàbrica proveïdora d’arquitectes 
com Antoni Gaudí o Lluís Domènech 
i Montaner, i els models es troben 
presents a llocs emblemàtics com 
l’Hospital de Sant Pau o el Parc Güell, 
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entre d’altres.
ACTIVITAT:
A partir de les 22 h
Les ombres de la fàbrica, activitat 
teatralitzada 
Descobreix com es treballava a la 
fàbrica Pujol i Bausis a principis del 
segle xx, de la mà de dos personatges 
reals: Joan Alós, el jove director artístic 
de la fàbrica, i Magdalena Serra, una 
treballadora d’Esplugues. Diverses 
sessions de 20 minuts cadascuna. 

 
68. Museu Fc barceLoNa
Av. Aristides Maillol, s/n. 08028 
Barcelona. Tel. 902 18 99 00
www.fcbarcelona.cat

EXPOSICIÓ:
exposició permanent 
Viu la història del FC Barcelona!

 
73. Museu paLMero
Judea, 2. 08035 Barcelona.
Tel. 93 212 65 51
www.alfredopalmero.es

Masia catalana del segle xV declarada 
monument historicoartístic. Per 
al visitant, té un doble interès 
arquitectònic i pictòric. És interessant el 
mural que representa el naixement de 
l’escut de Catalunya o la cova mil·lenària 
on la llegenda diu que s’amagava el 
famós bandoler Joan de Serrallonga.

EXPOSICIONS:
exposició permanent
Un recorregut per l’obra de la nissaga 
Palmero.

«El simbolisme de Las Meninas»
Obres d’Alfredo Palmero.

77. reiaL MoNesTir De saNTa Maria 
De peDraLbes
Baixada del Monestir, 9. 08034 
Barcelona. Tel. 93 256 34 34
http://www.bcn.cat/monestirpedralbes

Visita lliure al monestir i al seu claustre 
gòtic, que inclou la recreació d’un 
hipotètic «jardí medicinal» realitzada a 
partir d’alguns dels tractats sobre els 
«medicaments simples» que van tenir 
més difusió a l’edat mitjana. 
S’està remodelant l’exposició «Els 
tresors del Monestir» a la sala del 
Dormidor, raó per la qual està tancada 
al públic.

EXPOSICIÓ:
«Murals sota la lupa. Les pintures 
murals de la capella de sant Miquel»
L’exposició, instal·lada en tres 
dependències del claustre del monestir, 
mostra els resultats d’una recerca 
àmplia i rigorosa que ha posat sota la 
lupa cada centímetre d’aquesta obra 
mestra, que és, alhora, una invitació 
a fruir de la pintura mitjançant d’un 
mosaic d’imatges que en revelen els rics 
detalls.

ACTIVITATS:
De 19 a 22 h
el monestir medieval
Visita guiada dedicada als primers 
temps del monestir, fundat l’any 1327. 
Explica el projecte de la reina Elisenda 
de Montcada i mostra els elements que 
formaven l’edifici més antic. Cada mitja 
hora. Durada: 45 min.

A les 19.45 i a les 20.45 h
concert El cant dels monestirs
Us convidem a una passejada per la 
banda sonora monacal medieval, a 
través d’un repertori de peces catalanes 
i europees d’entre els segles xii i xiV, 
moment en què es va crear el Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
Ens introduirem en la música litúrgica 
i sacra de monestirs femenins i 
masculins, amb peces del conegut 
Llibre Vermell de Montserrat, i també 
fragments de l’excepcional obra Ordo 
Virtutum d’Hildegarda de Bingen, entre 
d’altres. Al refetor del monestir. Durada: 
20 min.

A partir de les 20 h
Resplendent. il·luminació del claustre 
Petites espelmes distribuïdes per 
l’interior del claustre il·luminen les 
pantalles amb reproduccions de les 
pintures de la capella de Sant Miquel.

80. Torre beLLesguarD De gauDí
Bellesguard, 16. 08022 Barcelona.
Tel 93 250 40 93
www.bellesguardgaudi.com

ACTIVITAT:
visita lliure audioguiada
La visita a la Torre Bellesguard permet 
conèixer una de les obres més 
complexes de Gaudí, però també fer 
un passeig per la història de Catalunya. 
Hi trobarem restes de la civilització 
romana, rastres de reis, papes i 
princeses, llegendes i bandolers, vestigis 
d’un gran castell medieval, jardins plens 
de secrets i al·legories... Història viva 
a cada racó que Gaudí va interpretar 
per crear una de les seves obres més 
simbòliques, reivindicatives i personals. 

entrada lliure de 19 a 1 h

http://www.fcbarcelona.cat
http://www.alfredopalmero.es
http://www.bcn.cat/monestirpedralbes
http://www.bellesguardgaudi.com
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