
 

           



  



LA NIT DELS MUSEUS 2017 

 

Com cada any, la nit del dissabte més propera al Dia Internacional dels Museus 

(el 18 de maig), en horari nocturn, s’obren els museus com a proposta singular 

afegida a l’oferta habitual del Dia Internacional dels Museus. La iniciativa va 

néixer del Ministeri de Cultura francès l’any 2005 i està promoguda pel Consell 

d'Europa, en una festa que aplega més de 4.000 museus. 

 

Enguany Barcelona celebra la seva 10a Nit dels Museus, en una jornada en 

què hi participen centres patrimonials de Barcelona i de la seva l'àrea 

Metropolitana. A Barcelona, alguns museus van començar a participar-hi l’any 

2006, i des de l’any  2008, l’Institut de Cultura dona suport coordinant l’activitat i 

promovent una campanya de comunicació conjunta per a la ciutat i l’àrea 

metropolitana. 

 

 

  



 

DADES HISTÒRIQUES DE PARTICIPACIÓ  

  



NOVETATS 2017 

 

1 espai es reincorpora, 2 nous itineraris i 2 nous 

centres se sumen a la Nit dels Museus  

 

- Es reincorpora:  

o Espai Fotogràfic Centelles  

  

- S’hi sumen 2 nous centres:  

o Espai Bombers. Parc de la Prevenció de Barcelona  

o Torre de la Creu de Sant Joan Despí 

 

-  2 nous itineraris:  

o El Baluard del Migdia, del Servei d'Arqueologia de Barcelona  

o Barcelona i el correu. Una passejada virtual per la història postal i 

filatèlia proposada per la Col·lecció filatèlia Ramon Marull  

 

 

PROGRAMACIÓ 

S’han programat activitats, de les 19 a la 1 h de la matinada, entre les quals 

hi ha: 

•  Concerts  

•  Activitats de dansa i ball 

•  Visites teatralitzades  

•  Visites comentades a exposicions 

•  Tallers i activitats familiars 

•  Visites i itineraris guiats 

•  Projeccions d’audiovisuals, curtmetratges, documentals  i pel·lícules  

•  Recitals poètics i conta-contes 

•  Activitats de dibuix, fotografia i disseny  



•  Tallers de ciència i d’arqueologia 

•  Perfomances  

•  Teatre musical 

•  Circ 

•  Màgia 

•  Intervencions multimèdia 

•  Concursos 

 

D’altra banda, la nit del 20 de maig hi haurà més de 60 exposicions 

temporals i col·leccions permanents que es podran visitar lliurament. 

 

La Pedrera torna a repetir la proposta de reserva prèvia per facilitar l’accés a 

l’edifici. Serà imprescindible fer la reserva prèvia a la web www.lapedrera.com 

a partir del dilluns 8 de maig a les 10 h. 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.  

 

El Museu Picasso per primera vegada opta per la modalitat de reserva prèvia 

per accedir a la visita aquella nit. Caldrà reservar prèviament l'entrada a la web 

del museu www.museupicasso.bcn.cat. La reserva d’entrades estarà 

disponible a partir del dijous dia 18 de maig. Entrades limitades fins a 

completar l’aforament. Serà imprescindible portar l’entrada impresa o mostrar-la 

en un dispositiu mòbil. 

 

Altres espais també faran reserva prèvia per accedir a algunes activitats 

programades aquella nit, com el MAE: Museu de les Arts Escèniques, que ho 

farà per a les visites guiades a la reserva i per als tallers, o la Torre de la Creu 

de Sant Joan Despí, que ho farà per a les visites teatralitzades. 

 

Com l'any passat, hi haurà servei de foodtrucks i degustacions 

gastronòmiques en diferents centres participants. 

 

 

http://www.lapedrera.com/
http://www.museupicasso.bcn.cat/


LES RUTES DE LA NIT DELS MUSEUS 

 

Com en edicions  anteriors es plantegen 6 rutes geogràfiques diferents, que 

agrupen els museus per la proximitat geogràfica i pels enllaços a través de 

transport públic: 

 

RUTA 1: DE MONTJUÏC A L’HOSPITALET  

RUTA 2: DE L’EIXAMPLE A GRÀCIA  

RUTA 3: DEL GÒTIC AL MAR  

RUTA 4: DEL RAVAL AL PORT  

RUTA 5: SANTA COLOMA / BADALONA / SANT ADRIÀ/ FÒRUM / 

GLÒRIES / SANT ANDREU  

RUTA 6: HORTA / SANT GERVASI / PEDRALBES / ESPLUGUES / 

CORNELLÀ / SANT JOAN DESPÍ 

 

I enguany també es proposa una setena ruta, que en aquest cas és 

temàtica: "Creació & Museus" agrupa els museus que proposen alguna 

acció conjunta amb les Fàbriques de Creació. 

 

Creació & Museus, proposta que l’any passat es va estrenar per primera 

vegada, vincula una fàbrica de creació amb un museu de la ciutat per tal de 

crear, des de les diferents disciplines, una producció artística relacionada amb 

la temàtica del museu o amb l’espai patrimonial on té lloc. Aquesta proposta 

tindrà lloc en 10 museus de la ciutat. 

 

RUTA 7: CREACIÓ & MUSEUS (C&M) 

10 produccions fetes des de les Fàbriques de Creació i pensades especialment 

per als museus: 

 

1. Arxiu Fotogràfic de Barcelona & La Escocesa. Instal·lació-fanzine / 

performance-concert / acció-projecció 

2. Castell de Montjuïc & Hangar. Performance 

3. El Born CCM &Nau Ivanov. Dansa - teatre sense text 

4. La Virreina Centre de la Imatge & La Central del Circ. Acció i performance  



5. MUHBA a la Fabra i Coats & Fabra i Coats. Instal·lació sonora 

6. Museu de Cultures del Món de Barcelona & El Graner. Dansa contemporània 

7. Museu de la Música. L'Auditori & Ateneu Popular 9 Barris. Circ i música 

8. Museu del Disseny de Barcelona (edifici Disseny Hub Barcelona) & Fabra i 

Coats. Instal·lació audiovisual 

9. Museu Etnològic de Barcelona & La Caldera. Dansa, performance, projeccions 

d'imatges 

10. Museu Frederic Marès & La Seca Espai Brossa Performance teatral 

 

 

 

 

  



#bcnésmuseu. Seguint-la, i seguint el compte de Twitter i d’Instagram de 

@bcncultura, es podrà estar al dia de tota l’actualitat de la vetllada.  

 

Concursos La Nit dels Museus.  

Com en anys anteriors hi haurà un concurs fotogràfic on es podrà explicar, a 

través d’imatges, la teva Nit dels Museus  fent servir l’etiqueta #bcnésmuseu 

per acompanyar-ne les fotografies. Si s'etiqueten les fotos de la Nit amb 

#bcnésmuseu a Twitter o a Instagram, es participarà en un concurs fotogràfic i  

es podrà guanyar 1 entrada doble per a l'exposició "David Bowie Is" que es farà 

al Museu del Disseny a partir del 25 de maig  

 

Com a novetat hi haurà un concurs a través de la web, però també in situ 

durant la Nit dels Museus on deixant els correus electrònics els participants 

podran guanyar un viatge a Londres per un cap de setmana, que inclou dues 

nits d’hotel per a dues persones i el National Art Pass, un carnet que permet 

l’entrada a més de 240 museus de la Gran Bretanya durant un any.  

 

Al web lanitdelsmuseus.cat i a barcelona.cat/lanitdelsmuseus es trobarà la 

informació ampliada i actualitzada de les activitats de cada museu  i també hi 

haurà disponible una aplicació per mòbils (Apple i Android), amb informació 

de totes les activitats, horaris i la ubicació dels museus.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institut de Cultura de Barcelona 

Departament de premsa 
La Rambla, 99. 08002 Barcelona 

Telèfon 933 161 069 
Correu electrònic: premsaicub@bcn.cat 

 
Dossier de premsa i imatges disponibles al web premsaicub.bcn.cat 

Tot el programa a www.lanitdelsmuseus.cat 
 
 

#bcnésmuseu 
App La Nit dels Museus: aplicació per a mòbils Apple i Android 

mailto:premsaicub@bcn.cat
http://www.lanitdelsmuseus.cat/

