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ART
MACBA -MUSEU D’ART CONTEMPORANI  
DE BARCELONA
AMB LA PROBABILITAT DE SER VIST.  
DOROTHÉE I KONRAD FISCHER.  
ARXIUS D’UNA ACTITUD

Fins al 12 d’octubre

GIL J.WOLMAN. SÓC IMMORTAL I ESTIC VIU

Del 4 de juny de 2010 al 9 de gener de 2011

BENET ROSSELL

De l’11 de juny de 2010 al 9 de gener de 2011

LATIFA ECHAKHCH

Del 8 de juliol de 2010 al 6 de febrer de 2011

MNAC -MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
PRAGA, PARÍS, BARCELONA.  
MODERNITAT FOTOGRÀFICA DE 1918 A 1948

Fins al 12 de setembre

LA MONEDA FALSA. DE L’ANTIGUITAT A L’EURO

De l’11 de juny de 2010 al 8 de maig de 2011

MUSEU BARBIER-MUELLER  
D’ART PRECOLOMBÍ DE BARCELONA
RASTRES DEL NORD. EL NORD  
DE L’AMÈRICA ANTIGA

Fins al 20 de gener de 2011

MUSEU FREDERIC MARÈS
ESTEM D’OBRES, VISITA EL NOSTRE PATI

Fins a la primavera de 2011
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MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
GUSTAVE COURBET. ENTRE NATURA I CULTURA

Fins al 9 de setembre

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
SIROUS NAMAZI

Del 9 de juliol al 5 de setembre

PIPILOTTI RIST

Del 2 de juliol al 2 de novembre

MUSEU PICASSO
PICASSO VERSUS RUSIÑOL

Fins al 5 de setembre

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES
EVA HESSE. TREBALLS DE L’ESTUDI

Fins a l’1 d’agost

ALMA MATRIX. BRACHA   
L.ETTINGER I RIA VERHAEGHE

Fins a l’1 d’agost

FUNDACIÓ SUÑOL
SIGNES I ESCRIPTURES. COL·LECCIÓ JOSEP SUÑOL

De l’11 de juny al 25 de setembre

ARTS APLICADES
MUSEU DE CERÀMICA DE BARCELONA
MARIA BOFILL I L’ART DE LA PORCELLANA 1980-2010

Del 17 de juny al 26 d’octubre
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ARTS VISUALS I DISSENY
DISSENY HUB BARCELONA  
DHUB-MONTCADA
GALERIA D’ESTUDI “IMATGES DE MODA”

Fins al 20 de juny

LABORATORI DE FABRICACIÓ

Del 16 de juny de 2010 al maig de 2011

GALERIA D’ESTUDI “PAPERS PINTATS”

Del 7 de juliol fins al 31 d’octubre

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
COSMOCAIXA. FUNDACIÓ “LA CAIXA”
ABRACADABRA. IL·LUSIONISME I CIÈNCIA

Fins al 31 de desembre de 2010

RECICLATGE. EL GRAN CICLE

Del 4 de juny de 2010 al 12 de juny de 2011

DARWIN OBSERVADOR, DARWIN NATURALISTA. 
LA RUTA DEL “BEAGLE” (1831-1836)

Fins al 31 de desembre de 2010

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS  
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA
DESCOBRIR EUGENI SIERRA. LES PASSES 
D’UN IL·LUSTRADOR INTERNACIONAL

Fins al febrer de 2011

A y
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HISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, 
ETNOLOGIA I MÚSICA
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
EUGENI FORCANO

Del 29 de juny de 2010 al 15 de gener de 2011

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
PROJECTE MONTHEMHAT. LES MÒMIES OBLIDADES

Fins al 5 de setembre

MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
FAM  I GUERRA

Fins el 21 de novembre

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
LA NOVA CANÇÓ. LA VEU D’UN POBLE

Del 3 de juny al 31 d’octubre

LA COSTA BRAVA ABANS DE LA COSTA BRAVA. 
FOTOGRAFIES DE LA CASA DE LA POSTAL, 1915-1935

Del 15 de juliol al 26 de setembre

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT
APOCALÍPTICA. ELS RASTRES DE LA MORT A 
TRAVÉS DE LA HISTÒRIA. SEGLES XVI-XVIII

Fins al 30 de setembre

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
EL MARÍTIM ENTRE BOMBES

Fins al 30 d’agost

PINTURA RUSSA DEL SEGLE XX

Del 19 de juny al 30 de setembre
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RETRATS DE MAR

Del 23 de juny al 12 de setembre

MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA
GABINET DELS MÚSICS DE BARCELONA.  
FONS ARTÍSTIC DEL MUSEU DE LA MÚSICA

Del 17 de juny de 2010 al 9 de gener de 2011

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA

MUHBA-PLACA DEL REI
CERDÀ I BARCELONA.  
LA PRIMERA METRÒPOLI, 1853-1897

Fins el 26 de setembre

CENTRES D’EXPOSICIÓ
ARTS SANTA MÒNICA
MIREYA MASÓ. ANTÀRTIDA, TEMPS DE CANVI

Fins al 27 de juny

2.587 PERSONATGES I 311 DEFINICIONS DE DÉU. 
EL TEATRE DEL DIBUIX. VALÈRE NOVARINA

Fins al 27 de juny

LA RAMBLA. IN-OUT.  
JORDI BERNADÓ/MASSIMO VITALI

Fins al 27 de juny

DESPLAZAMIENTOS 

Del 3 al 27 de juny

INTERVENCIÓ A FAÇANA.  
NIU D’ESTIU, ANAMIR+EMILI PADRÓS-EMILIANA 
DESIGN STUDIO

Del 23 de juny al 3 d’octubre

L’ALÍCIA DE PAT ANDREA

Del 9 de juliol al 26 de setembre

,
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MATÈRIA CONDENSADA. CUINA, CIÈNCIA I CULTURA

Del 9 de juliol al 1 de novembre

BARCELÓ ABANS DE BARCELÓ, 1973-1982

Del 15 de juliol al 26 de setembre

THE LONDON PUNK TAPES

Del 15 de juliol al 26 de setembre

CAIXAFORUM. FUNDACIÓ “LA CAIXA”
FEDERICO FELLINI. EL CIRC DE LES  
IL·LUSIONS

Fins al 13 de juny

UN MÓN FLOTANT. FOTOGRAFIES DE JACQUES 
HENRI LARTIGUE (1894-1986)

Fins al 10 d’octubre

MIQUEL BARCELÓ 1983-2009.  
LA SOLITUDE ORGANISATIVE

Del 16 de juliol de 2010 al 9 de gener de 2011

OBJECTES DESCLASSIFICATS. COL·LECCIÓ 
D’ART CONTEMPORANI FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Fins al 22 d’agost

INFÀNCIA. FOTOGRAFIES D’ISABEL MUÑOZ

Fins al 29 d’agost

L’ATLETISME. L’ESPORT MÉS HUMÀ

Del 8 de juliol al 8 d’agost

CCCB-CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
DE BARCELONA 
BARCELONA-VALÈNCIA-PALMA. UNA HISTÒRIA 
DE CONFLUÈNCIES I DIVERGÈNCIES

Fins al 12 de setembre
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FUNDACIÓ VILA CASAS. CAN FRAMIS
LA RETIRADA - EXILIS

Fins al 17 de juliol

FUNDACIÓ VILA CASAS. ESPAI VOLART
RETRAT I TEMPS

Fins al 26 de juny

PATRIM’09 I YNGLADA GUILLOT

Del 6 al 31 de juliol

FUNDACIÓ VILA CASAS. ESPAI VOLART2
PREMI DE PINTURA.  
FUNDACIÓ VILA CASAS BARCELONA 2010

Del 17 de juny al 31 de juliol

LA CAPELLA
INTERCANVI EL CAIRO

Fins al 4 de juliol

IDENSITATS

Del 15 de juliol al 12 de setembre

LA VIRREINA  CENTRE DE LA IMATGE
ANTIFOTOPERIODISME

Del 5 de juliol al 26 de setembre

PALAU ROBERT. GENERALITAT DE CATALUNYA
AMB PAMUK PER INSTANBUL

Fins al 15 d’agost

XARXES. VIATGES PER LES INFRAESTRUCTU-
RES DE CATALUNYA

Fins al 31 d’agost

LA MEDITERRÀNIA DEL SEGLE XX: 
REALITATS I MIRATGES

Fins al 31 d’agost
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ÀFRICA: CARES I CREUS

Fins al 30 de setembre

BENEDETTA TAGLIABUE. PRESENTACIÓ DEL 
PROJECTE ARQUITECTÒNIC DEL PAVELLÓ 
D’ESPANYA A LA FIRA DE XANGAI A LA XINA

Fins al 31 d’agost

ESPAIS D’INTERÈS  
ARQUITECTÒNIC
CASA AMATLLER
L’ESCULTURA DE LA CASA AMATLLER

A partir de l’octubre del 2009

LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA
FORTUNY. EL MAG DE VENÈCIA

Fins al 27 de juny



13 /Exposicions



14 /Tallers



15 /Tallers

ART
MACBA-MUSEU D’ART CONTEMPORANI  
DE BARCELONA
MULTIPLICAR L’ESPAI

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Durant aquesta visita 
transitarem pels espais que ocupen les 
obres, explorarem els seus límits físics, però 
també parlarem dels espais mentals que ens 
suggereixen. I ho farem observant i parlant 
d’obres concretes, però també fent un exer-
cici conjunt de definició i construcció dels 
espais habitats per l’art al Museu.

MNAC-MUSEU NACIONAL D’ART  
DE CATALUNYA 
GILABERT DE FOIXÀ, MESTRE PINTOR 

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Col·lecció que es visita: art 
gòtic. Un mestre d’un taller de la Barcelona 
medieval ens explicarà el seu apassionant ofici.

EL BALL DEL BESTIARI

EDAT: de 6 a 10 anys
ACTIVITAT: taller + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Visita i taller d’expressió cor-
poral. Col·lecció que es visita: art romànic. 
Ballarem amb un munt d’animals fantàstics: 
el lleó-àliga, el drac, l’ànec-peix...

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: 10 h. Els dimecres 
el taller també s’ofereix a les 
famílies a les 11 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: grups 40 € (màxim 20 
nens), famílies 2 € per persona
Tipologia: grups i  famílies

Calendari: 30 de juny i 9, 20 i 
29 de juliol
Horari:  de 10 h a 14 h
Durada: 2 h
Preu: individual 8 €, grups 
82 €. Menors de 7 anys 
gratuït
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 622 03 75
Tipologia: famílies

Calendari: 1, 21 i 30 de juliol
Horari:  10.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 8 €, grups 82 €. 
Menors de 7 anys gratuït
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 622 03 75
Tipologia: famílies
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EL JOC DEL MNAC

EDAT: de 6 a 10 anys
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ:  Joc de pistes. Col·leccions 
que es visiten: art romànic i art gòtic. A tra-
vés del joc de l’oca, ens familiaritzarem amb 
l’art, el símbols, la iconografia, els objectes i 
mil coses més de l’art medieval.

L’HORA BLAVA

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: taller + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Visita taller. Col·leccions que 
es visiten: art modern . De la mà de Santiago 
Rusiñol i de la seva maleta, viatjarem de la llum 
de Sitges a la boira de París en un món de 
patis blaus i teatres de joguina.

FADES QUE NO S’ENFADEN

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Taller d’expressió corporal. 
Col·lecció que es visita: art modern. A través 
de la música. la dansa i la creació plàstica, 
descobrirem les representacions de fades, en 
coneixerem les característiques, el simbolis-
me i les connexions amb la natura.

VEIG VEIG...MOLTS CAPELLS

EDAT: de 5 a 10 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Itinerari rimat. Visita taller. 
Col·leccions que es visiten: Thyssen-
Bornemisza i llegat Cambó. Enginyosos jocs 
de paraules, rimes i rodolins ens donaran 
les claus per descobrir detalls amagats al 
darrere de cada obra.

Calendari: 2, 13 i 22 de juliol 
i 1 de setembre
Horari: 10.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 8 €, grups 82 €. 
Menors de 7 anys gratuït
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 622 03 75 
Tipologia: famílies

Calendari: 6, 14 i 23 de juliol 
i 2 de setembre
Horari: 10.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 8 €, grups 82 €. 
Menors de 7 anys gratuït
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 622 03 75
Tipologia: famílies

Calendari: 29 de juny, 7, 15 i 
27 de juliol i 3 de setembre
Horari: 10.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 8 €, grups 82 €. 
Menors de 7 anys gratuït
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 622 03 75
Tipologia: famílies

Calendari:  25 de juny i 8, 16 
i 28 de juliol
Horari:  10.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 8 €, grups 82 €. 
Menors de 7 anys gratuït
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 622 03 75
Tipologia: famílies
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MUSEU BARBIER-MUELLER  
D’ART PRECOLOMBÍ DE BARCELONA 
FES L’INDI

EDAT: de 3 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Vine a descobrir la indu-
mentària que utilitzaven els indis d’Amèrica 
del Nord en els seus rituals i elabora el teu 
propi vestit.

MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
PASSEM UNA TARDA AMB GAUDÍ

EDAT: de 8 a 14 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Amb motiu de l’exposició 
sobre Gaudí i la Colònia Güell que té lloc al 
Museu Diocesà de Barcelona, volem donar a 
conèixer les tècniques emprades per aquest 
genial arquitecte que tant el caracteritzen: el 
vitrall i el trencadís. Animeu-vos i feu la reserva!

MUSEU PICASSO
DANSA EN FAMÍLIA 

EDAT: de 4 a 12 anys, acompanyats d’un 
adult de la seva família que també participa 
al taller
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  És un projecte que vol 
apropar l’art i la dansa a la família, mitjançant 
tallers lúdics de coreògrafs, ballarins i perfor-
mers que exploren i potencien la creativitat, 
la imaginació, el compartir i els vincles entre 
els membres d’una família. Cada diumen-
ge dels mesos de maig, juny i juliol es 
convidaran a un o diversos artistes per a que 
desenvolupin el taller.

Calendari: 29 i 30 de juny i 6 
i 7 de juliol
Horari: d’11 h a 13 h
Durada: 2 h
Preu: individual 3 €, grups 2,5 € 
per persona
Tipologia: individual i grups 

Calendari: juliol
Horari: dimarts, dimecres i 
divendres de 17 a 19 h
Durada: 1h i 30 min a 2 h
Preu: 5 € per persona
Tipologia: famílies

Calendari: diumenges de 
maig a juliol
Horari: d’11 h a 13 h
Durada: 2 h
Preu: gratuït
Tipologia: famílies
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JO NO SÓC JO

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  No t’agradaria a vegades 
ser diferent? Tenir súperpoders? Saber volar? 
Als pintors a vegades també els passa, i es 
pinten a si mateixos amb disfresses o com 
si fossin altres per poder fer tot allò que ells 
voldrien. A través de l’exposició de “Picasso 
versus Rusiñol”, veurem com tots dos pintors 
es disfressaven per ser altres i per explicar 
coses d’una manera diferent.

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES
UN LLIBRE ÉS MÉS QUE UN LLIBRE

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  L’activitat apropa al públic 
la figura d’Antoni Tàpies, posant de relleu 
l’interès d’aquest artista pel llibre. Després 
de fer una passejada pel museu, els nens i 
nenes i els seus acompanyants, elaboraran 
un pop-up especial.

Calendari: del 25 de juny al 
30 de juliol
Horari: de dimarts a divendres 
de 10.30 h a 12.30 h
Durada: 2 h
Preu: grups 25 €
Tipologia: grups

Calendari: 12 de juny i 8 de juliol
Horari: 12 de juny a les 18 h, 
8 de juliol a les 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: adults 3 € (nens i nenes 
i Amics de la Fundació Tàpies, 
gratuït)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 207 58 62 
o enviant un correu electrònic 
a : reserves@ftapies.com 
S’accepten reserves fins a 
les 15 h del dia anterior a 
l’activitat
Tipologia: famílies

T
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ELS PETITS HEMISFERIS D’EVA HESSE

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  L’activitat comprèn una visita 
dinamitzada i un taller plàstic que tenen 
com a objectiu donar a conèixer la vida i 
l’obra d’Eva Hesse, especialment les petites 
peces que formen l’exposició i que mostren 
l’aportació d’aquesta artista a l’escultura 
contemporània.

FUNDACIÓ SUÑOL
VISITES COMENTADES A SIGNES I ESCRIPTURES.
COL·LECCIÓ JOSEP SUÑOL

EDAT: individual a partir de 10 anys, grups a 
partir de 3 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Visites comentades per 
a públic individual o grups de l’exposició 
temporal SIGNES I ESCRIPTURES. 
COL·LECCIÓ JOSEP SUÑOL

Calendari: 15 de juliol
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: adults 3 € (nens i nenes 
i Amics de la Fundació Tàpies, 
gratuït)
Observacions: Cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 207 58 62 
o enviant un correu electrònic 
a : reserves@ftapies.com
S’accepten reserves fins a 
les 15h del dia anterior a 
l’activitat
Tipologia: famílies

Calendari: de l’11 de juny al 
25 de setembre
Horari: individual tots els 
dijous a les 17 h en castellà i 
a les 18.30 h en català, grups 
de dilluns a divendres de 9 h a 
14 h i de 16 h a 20 h i dissab-
tes de 16 h  a 20 h
Durada: 1 h
Preu: individual gratuït amb el 
preu de l’entrada, grup 7 € per 
persona i entrada reduïda 4,5 € 
per persona
Observacions: per a altres 
tarifes, consultar condicions. 
Cal fer reserva prèvia
Tipologia: individual i grups

EA R
S

LL
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ARTS APLICADES
MUSEU DE CERÀMICA DE BARCELONA
DEL FANG ALS PAISATGES IMAGINARIS

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Ens endinsarem en l’obra 
de la ceramista contemporània Maria Bofill 
i a través de la seva experiència i la vostra 
imaginació, us proposem -al taller- crear un 
paisatge imaginari de formes i volums.

LABERINTS DE CERÀMICA

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Heu fet mai un laberint amb 
fang? Si us animeu, després de la vista a 
l’exposició de la ceramista contemporània 
Maria Bofill, us convidem -al taller- a cons-
truir un joc d’habilitat ben divertit. 

ARTS  VISUALS I DISSENY
DISSENY HUB BARCELONA  
DHUB-MUSEU DE LES ARTS DECORATIVES
LA RÍNXOLS D’OR VA AL MUSEU

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada + taller
DESCRIPCIÓ:  Coneixeu el conte de “La 
rínxols d’or” ? Veniu al museu a veure si 
trobem les cadires gran, mitjana i petita de la 
casa dels tres ossos.

Calendari: individuals 29 de 
juny , grups de l’1 al 31 de juliol 
Horari: individual a les 11 h i 
grups a les 10 h i 12 h
Durada: 2 h
Preu: individual 7 €, grups 4 €
Tipologia: individual i grups

Calendari: individual 29 de 
juny, grups de l’1 al 31 de juliol
Horari: individual a les 11 h, 
grups a les 10 h i 12 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual  7 €, grups 4 €
Tipologia: individual i grups

Calendari: individual 1, 28 i 29 
de juliol; grups del 6 al 23 de juliol
Horari: individual 11 h, grups 
10 h i 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 7 €, grups 4 € 
per nen
Observacions: cal inscripció 
prèvia. Grups d’un màxim de 
25 persones
Tipologia: individual i grups
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FES EL TEU “ECO-MONEDER”

EDAT: de 7 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada + taller
DESCRIPCIÓ:  A les sales del museu 
veurem objectes de fusta, metall, vidre, por-
cellana, plàstic... i veurem alguns objectes 
fets de materials reciclats. Al taller reciclant 
el plàstic dels brics farem un “eco-moneder”.

DISSENY HUB BARCELONA 
DHUB-MUSEU TÈXTIL I D’INDUMENTÀRIA
EL LLADRE DELS MIL ASPECTES

EDAT: de 7 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada 
DESCRIPCIÓ:  S’han comès cinc robatoris 
a la ciutat. La policia sospita d’un lladre 
famós encara que els testimonis el descriuen 
amb una aparença molt diferent. Tenim cinc 
lladres o un de sol? Vine a ajudar-nos a 
resoldre el misteri!

PERSONALITZA LA TEVA SAMARRETA

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada + taller
DESCRIPCIÓ:  Els teixits dels vestits són 
de colors, estampats o amb brodats i apli-
cacions. Vine a veure els vestits del museu i 
inspira’t per personalitzar la teva samarreta.

Calendari: individual 1, 28 i 
29 de juliol; grups del 6 al 23 
de juliol
Horari: individual 11 h, grups 
10 h i 12 h
Durada: 2 h
Preu: individual 7 €,  grups 4 € 
per nen
Observacions: cal inscripció 
prèvia. Grups d’un màxim de 
25 persones
Tipologia: individual i grups

Calendari: del 6 al 23 de juliol
Horari: 10 h i 12 h
Durada: 1 h
Preu: grups 4 € per nen
Observacions: cal inscripció 
prèvia. Grups d’un màxim de 
25 persones
Tipologia: grups

Calendari: individual 30 de 
juny, 2 i 27 de juliol; grups del 
6 al 23 de juliol
Horari: individual 11 h, grups 
10 h i 12 h
Durada: 2 h
Preu: individual 7 €, grups 4 € 
per nen
Observacions: cal que cada 
nen porti una samarreta de cotó 
blanca. Cal inscripció prèvia. Grups 
d’un màxim de 25 persones
Tipologia: individual i grups
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CIÈNCIES I TECNOLOGIA
COSMOCAIXA. FUNDACIÓ “LA CAIXA”
PLANETARI

EDAT: a partir de 4 anys
ACTIVITAT: planetari
DESCRIPCIÓ:  Viatja per l’Espai i pel Temps 
com no ho has fet mai! Programes:
Evolució: L’univers evoluciona. Des de les 
galàxies fins al éssers vius sobre la Terra, el 
canvi és la norma.
La carrera cap a la Terra: Conte de dibuixos 
animats en què, amb senzillesa i humor, 
s’explica com funciona un coet i quins són 
els fonaments dels viatges a l’espai.
Gènesi: Història de l’univers, des dels seus 
orígens fins al present, per acabar contem-
plant el cel que podem veure actualment 
des del nostre planeta. Primer programa de 
l’Estat espanyol adaptat a persones amb 
discapacitats visuals i auditives.

TOCA TOCA!

EDAT: a partir de 3 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Un espai on se’ns des-
vetllaran emocions i sensacions al voltant 
dels éssers vius que viuen a les selves, la 
mediterrània i els deserts. Els podrem veure, 
sabrem què mengen i on viuen, alguns els 
podrem tocar... i tot això, fomentant sempre 
la conservació i el respecte per la natura.

Calendari: del 24 de juny al 6 
de setembre
Horari: sessions de matí i 
de tarda
Durada: 35 min
Preu: individual 2 €
Observacions: tarifa reduïda 
1,5 € (50% descompte pagant 
amb qualsevol targeta de 
“La Caixa”) Venta anticipada 
d’entrades a ServiCaixa.
Tipologia: individual

Calendari: del 24 de juny al 6 
de setembre
Horari: de dilluns a diumenge, 
varies sessions al dia
Durada: 50 min
Preu: individual 2 €
Observacions: tarifa reduïda 1,5 € 
(50% descompte pagant amb 
qualsevol targeta de “La Caixa”) 
Tipologia: individual i famílies

E
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CLICK

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Acompanyats d’un monitor, al 
Click, els més menuts observaran, experimen-
taran i manipularan. Tot jugant, gaudiran de 
grans descobertes científiques.

VISITA COMENTADA “ABRACADABRA”

EDAT: a partir de 9 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Sabíeu que rere els trucs 
d’il·lusionisme s’amaguen grans dosis de 
ciència? De la física a la percepció, passant 
per les matemàtiques, l’exposició Abraca-
dabra. Il·lusionisme i ciència ens ensenyen 
les bases sobre les quals els mags munten 
el seu món, fantàstic i captivador. Com 
s’ho fan, els mags, per dur a terme els seus 
trucs? Amb les pistes que us donarà la visita 
guiada a l’exposició podreu trobar respostes 
per aquesta i moltes altres preguntes!

MÀGIA O CIÈNCIA?

EDAT: a partir de 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  El mag juga amb la nostra 
percepció i amb les limitacions dels nostres 
sentits, i ens fa creure que passa alguna cosa 
que en realitat no està passant. Però l’univers 
en què vivim és tan meravellós i complex, que 
sovint ens presenta situacions o fenòmens 
tan increïbles com ho poden ser els trucs de 
màgia, i tanmateix, reals! Voleu conèixer-ne 
alguns? Deixeu-vos sorprendre!

Calendari: del 24 de juny al 6 
de setembre
Horari: de dilluns a divendres a 
les 16 h; caps de setmana, fes-
tius i tot l’agost de 12 h a 16 h
Durada: 50 min
Preu: individual 2 €
Observacions: tarifa reduïda 
1,5 € (50% descompte pagant 
amb qualsevol targeta de “La 
Caixa”) Acompanyat adult gratuït
Tipologia: individual 

Calendari: del 24 de juny al 
6 de setembre
Horari: de dilluns a diumen-
ge a les 12 h i a les 18 h
Durada: 50 min
Preu: gratuïta
Tipologia: individual i 
famílies

Calendari: del 24 de juny al 6 
de setembre
Horari: de dilluns a diumenge 
a les 13 h
Durada: 50 min
Preu: individual 2 €
Observacions: tarifa reduïda 
1,5 € (50% descompte pagant 
amb qualsevol targeta de “La 
Caixa”) 
Tipologia: individual
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TEMPS... RECICLAR!

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Descobriràs el significat de 
les 3R d’una manera simple, lúdica i  entre-
tinguda construint aparells meteorològics 
utilitzant diferents materials quotidians que 
s’han convertit en deixalles un cop utilitzats. 
I no només això, parlarem de meteors: com 
es mesuren la força i direcció del vent? Com 
es calcula la quantitat d’aigua que cau quan 
plou? ...

UN BOSC D’OMBRES I ALTRES FANTASIES

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  T’agraden les ombres 
xineses? Voldries aprendre a fer-ne? Amb la 
fantasia d’uns contes animats per la màgia 
de les ombres xineses desxifrarem secrets 
del Bosc inundat.

NO M’ENLLUERNIS

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Aquest estiu us plantegem 
un repte: sereu capaços de “fer ombra” al 
Sol amb la vostra creativitat? Segur que sí, 
no en tenim cap dubte. Que com ho fareu? 
Veniu i ho descobrireu.

Calendari: del 24 de juny al 6 
de setembre
Horari: caps de setmana, 
festius i tot l’agost a les 17 h
Durada: 50 min
Preu: individual 2 € 
Observacions: tarifa reduïda 
1,5 €  (50% descompte pagant 
amb qualsevol targeta de “La 
Caixa”) 
Tipologia: individual 

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres a 
les 11 h i a les 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 2 €  (Entrada al 
Museu + 1 activitat)
Observacions: grup màxim de 
30 nens i nenes
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres a 
les 10.30 h i a les 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 2 € (Entrada al 
Museu + 1 activitat)
Observacions: grup màxim de 
30 nens i nenes 
Tipologia: grups
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IMAGINA’M. RENOVA I CONSTRUIEX

EDAT: de 6 a 9 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Vine i participaràs en una 
activitat en què, tot jugant, t’adonaràs de la 
importància que té reciclar per tal de reuti-
litzar i, finalment, reduir el consum de coses 
que ens són molt útils. Imagina-t’ho: jugant, 
jugant pots contribuir a la “salut” del nostre 
planeta. No t’ho perdis!!!

PLASTICIÈNCIA

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Experiments amb materials 
pastosos. És un sòlid? És un líquid? És 
un gas? No! És una... pasta! Els materials 
pastosos tenen propietats sorprenents. Les 
voleu conèixer? Veniu a experimentar amb 
tota mena d’escumes i pastes!

MÀGIA A LA CARTA

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Us agrada la màgia? Segur 
que sí! Submergim-nos en el món fascinant 
de la màgia, enganyem els nostres sentits 
amb il·lusions increïbles i divertim-nos amb 
entretinguts jocs de mans, tant veient-los 
com aprenent-los a fer!

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres a 
les 10.30 h i a les 12 h
Durada: 1 h
 Preu: individual 2 € (Entrada al 
Museu + 1 activitat)
Observacions: grup màxim de 
30 nens i nenes 
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres 
a les 10 h i a les 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 2 € (Entrada 
al Museu + 1 activitat)
Observacions: grup màxim 
de 30 nens i nenes 
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres 
a les 11 h i a les 13 h
Durada: 1 h
Preu: individual 2 € (Entrada 
al Museu + 1 activitat)
Observacions: grup màxim 
de 30 nens i nenes 
Tipologia: grups

e
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MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA
COM ET SONA EL JARDÍ?

 
EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Parem bé l’orella, “tsi-ri-
lip”, “meuu”, “zzz...” qui fa aquests sons? 
Són sons de dia? Són sons de nit? Pssss, 
escoltem el jardí.

ELS OCELLS DEL JARDÍ

EDAT: de 10 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Merles, mallerengues, talla-
rols... aprenem a escoltar i veure els ocells 
que acull el Jardí.

UN JARDÍ PER PLANTAR

 
EDAT: de 6 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Arribat l’estiu, les plantes 
s’han adaptat a la calor i la sequera i el Jardí 
agafa un aspecte nou i ben diferenciat de la 
resta de les estacions. Ens arremangarem 
per aprendre a plantar i tenir cura de les 
plantes.

UNA FLOR NO FA ESTIU

 
EDAT: de 6 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Sense flors no hi ha llavors. 
Pas a pas, en construirem per conèixer qui-
nes parts la formen, quina funció tenen i com 
es relacionen amb els insectes que les visiten.

Calendari: de dilluns a 
divendres
Horari: de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: grups 85 €
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a 
divendres
Horari: de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: grups 85 €
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a 
divendres
Horari: de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: grups 85 €
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a 
divendres
Horari: de 10 h a 15 h
Durada: 1 h
Preu: grups 45 €
Tipologia: grups
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RACÓ DEL NATURALISTA

EDAT: de 10 a 14 anys
ACTIVITAT: curs
DESCRIPCIÓ:  Casal d’aprenentatge que,  
combinant tallers al Museu i una sortida al 
camp, dóna a conèixer algunes tècniques i 
pràctiques naturalistes: l’observació i presa 
de dades, el seguiment de rastres, la reco-
llida i identificació de mostres, l’exploració 
dels ecosistemes del Delta del Llobregat...

L’ARMILLA DEL NATURALISTA

 
EDAT:  a partir de 3 anys
ACTIVITAT: rutes i itineraris
DESCRIPCIÓ:  Equipa’t amb l’armilla del na-
turalista i explora el Jardí per esbrinar l’edat 
dels arbres, aparellar fruits d’eucaliptus, 
resoldre endevinalles botàniques... Aquesta 
activitat és autoguiada.

COM ET SONA EL JARDÍ?

EDAT: a partir de 3 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Explorem el jardí amb els 
nostres sentits. Mèu... Zzz... A quins animals 
pertanyen aquests sons? Els trobem al jardí?

DEIXA’M VEURE COM ETS I ET DIRÉ ON VIUS

EDAT: a partir de 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Observem les fulles de les plan-
tes per esbrinar com s’adapten al nostre clima.

Calendari: del 28 de juny al 
2 de juliol
Horari: de 9 h a 17 h
Preu: a concretar
Tipologia: individual

Calendari: de dilluns a 
diumenge
Horari: de 10 h a 20 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: gratuït
Tipologia: individual i famílies

Calendari: 6 i 20 de juny i 
29 de juliol
Horari: 6 de juny a les 10 h, 
29 de juny i 29 de juliol a les 
17.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 3 €
Tipologia: famílies

Calendari: 27 de juny, 15 de 
juliol i 12 de setembre
Horari: 27 de juny i 12 de 
setembre a les 12 h, 15 de 
juliol a les 17.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 3 €
Tipologia: famílies
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ELS OCELLS DEL NOSTRE JARDÍ

EDAT: a partir de 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Descobreix la diversitat 
d’ocells del Jardí a través de l’observació, i 
els seus cants i rastres.

EXPLORAR EL MÓN, EXPLORAR LA VIDA

EDAT: a partir de 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Una mirada oberta a la des-
coberta. La curiositat, guspira de l’exploració 
del món. La diversitat, el llenguatge de la 
vida.

ORÍGENS

 
EDAT: a partir de 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Gaia, un ésser casual? Com 
és que hi ha vida al nostre planeta? Què ha 
fet tan diferent la Terra dels altres planetes? 
Per mitjà d’un joc de simulació s’intenta 
reproduir com es va originar la vida.

UN JARDÍ PER PLANTAR

 
EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Plantes ben cuidades, 
plantes ben boniques. El que cal saber per 
obtenir un bon resultat des de la plantació 
de la llavor fins al creixement de la planta. 
Reconeixem les diferents eines de jardineria i 
algunes de les tècniques de transplantament 
més adequades, tot recorrent les diferents 
mediterrànies.

Calendari: 13 de juny, 1 i 27 de 
juliol i 19 de setembre
Horari: 13 de juny i 19 de 
setembre a les 12 h, 1 i 27 de 
juliol a les 17.30 h
Durada: 2 h
Preu: individual 3 €
Tipologia: famílies

Calendari: 20 de juliol
Horari: 17.30 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €
Tipologia: famílies

Calendari: 13 de juliol
Horari: 17.30 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €€
Tipologia: famílies

Calendari: 6 i 29 de juny, 6 i 
29 de juliol i 26 de setembre
Horari: 6 de juny a les 10 h, 
29 de juny, 6 i 29 de juliol a 
les 17.30 h, 26 de setembre 
a les 12 h
Durada: 2 h
Preu: individual 3 €
Tipologia: famílies
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L’AQUÀRIUM DE BARCELONA
DESCOBREIX EL FONS DEL MAR

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Converteix-te en un inves-
tigador o investigadora del fons del mar, i 
descobriràs amb un joc de pistes els secrets 
que amaga el mar i com es construeix un 
petit aquari.

DORMIR AMB TAURONS

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller + joc de pistes 
DESCRIPCIÓ:  Vine a passar una nit amb 
els taurons, escoltaràs històries, participaràs 
en tallers i jocs de nit, i et despertaràs en-
voltat de més de 8.000 peixos diferents. No 
t’oblidis la llanterna ni el sac de dormir!

ELS ENIGMES DEL FONS DEL MAR

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller + joc de pistes
DESCRIPCIÓ:  Si vols passar tot un dia 
envoltat dels habitants més curiosos del fons 
del mar, donar un cop de mà als cuidadors o 
cuidadores de L’Aquàrium i aprendre a mun-
tar un aquari, aquesta és la teva activitat.

Calendari: del 28 de juny 
al 30 de juliol i de l’1 al 6 de 
setembre (dilluns, dijous i 
divendres)
Horari: 10.30 h
Durada: 3 h
Preu: grups 10 € per persona
Tipologia: grups

Calendari: durant tot l’any 
el primer divendres i el 
tercer dissabte de cada mes 
(excepte de l’1 d’agost al 12 
de setembre)
Horari: de les 20 h a les 10 h 
del dia següent
Durada: 14 h
Preu: individual 75 €, grups a 
consultar
Tipologia: individual i grups

Calendari: del 29 de juny 
fins al 7 de setembre tots els 
dimarts
Horari: de 10 h a 17 h. Hora 
d’acollida: de 8.30 h a 10 h
Durada: 7 h
Preu: individual 35 €
Tipologia: individual
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JOC DE PISTES

EDAT: tots els públics
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ:  Vols descobrir algunes 
curiositats dels organismes que s’amaguen 
als nostres aquaris? Vine amb els amics 
o la família i participa al joc de pistes de 
l’Aquàrium de Barcelona! 

VISITA LLIURE

EDAT: tots els públics
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ:  Submergiu-vos a l’Aquàrium 
de Barcelona i visiteu els aquaris medi-
terranis i tropicals, l’exposició interactiva 
EXPLORA! i PLANETA AQUA: l’altra cara 
de la Terra.

HISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, 
ETNOLOGIA I MÚSICA
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA 
FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS
INTRODUCCIÓ A L’ESCRIPTURA JEROGLÍFICA I

EDAT: de 13 a 17 anys
ACTIVITAT: curs  
DESCRIPCIÓ: Adreçat a joves que desitgin 
iniciar-se en el coneixement i la pràctica 
de l’escriptura jeroglífica de forma amena, 
divertida i, al mateix temps, rigorosa.

Calendari: durant tot l’any
Preu: gratuïta
Tipologia: individual, grups 
i famílies

Calendari: durant  tot  l’any
Horari: consultar al Departa-
ment de Reserves
Durada: de 60 a 90 min
Preu: a consultar
Observacions: els grups han 
de fer reserva prèvia
Tipologia: individual, grups 
i famílies

Calendari: del 5 al 9 de juliol
Horari: de 10 h a 17 h
Preu: individual 180 € 
Tipologia: individual



31 /Tallers

INTRODUCCIÓ A L’ESCRIPTURA JEROGLÍFICA II

EDAT: de 13 a 17 anys
ACTIVITAT: curs
DESCRIPCIÓ: Adreçat a joves que desitgin 
aprofundir en el coneixement i la pràctica 
de l’escriptura jeroglífica per descobrir els 
missatges que duen els textos jeroglífics.

A LA DESCOBERTA DE L’ANTIC EGIPTE

EDAT: de 5 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Sota el nom “A  LA DESCO-
BERTA DE L’ANTIC EGIPTE”, el Museu Egipci 
de Barcelona organitza tallers sobre cultura 
faraònica perquè els nens i les nenes des-
cobreixin els principals aspectes (piràmides, 
escriptura jeroglífica, reis, faraons, Déus, mites 
i momificació) de l’antiga civilització egípcia 
mitjançant el treball a l’aula - taller i recerca per 
les sales del Museu.

EGIPTE, TERRA DE FARAONS

EDAT: de 9 a 12 anys
ACTIVITAT: curs
DESCRIPCIÓ: Sota el nom “EGIPTE, 
TERRA DE FARAONS” , el Museu Egipci 
de Barcelona organitza un curs adreçat a 
joves que desitgin aprendre alguns aspectes 
bàsics de l’Antic Egipte. Mòmies, faraons, 
mitologia, història, art, vida quotidiana i 
escriptura jeroglífica són els temes que es 
desenvolupen.

A
Calendari: del 12 al 16 de juliol
Horari: de 10 h a 17 h
Preu: individual 180 € 
Tipologia: individual

Calendari: del 28 de juny al 
2 de juliol
Horari: de 10 h a 17 h
Preu: individual 45 € 
Tipologia: individual

Calendari: del 30 d’agost al 3 
de setembre
Horari: de 10 h a 17 h
Preu: individual 170 € 
Tipologia: individual
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MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
CONTES D’AMÈRICA:  
D’ALASKA A LA PATAGÒNIA

EDAT: a partir de 3 anys
ACTIVITAT: conte
DESCRIPCIÓ:  Contes i mites explicats 
davant de les vitrines i al jardí del Museu, 
per conèixer alguns elements rellevants de 
les cultures de diversos indrets de tot el 
continent americà. Educació en valors. En 
relació al nou espai Amèrica de l’exposició 
permanent.

JOCS DE CARRER A GUATEMALA

EDAT: de 3 a 14 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Aprendre jocs de carrer de 
diferents cultures de Guatemala i conèixer  
alguns elements de les cultures del país. 
Jocs sostenibles, ecològics...En relació al 
nou espai Amèrica de l’exposició permanent. 
Al jardí del Museu.

PERCUSSIÓ CORPORAL: RITMES D’AMÈRICA

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Jocs de motricitat sonora. 
Jocs musicals picant diferents parts del cos 
seguint diferents ritmes molt freqüents a 
Amèrica i aquí: cúmbia, cha-cha-cha, meren-
gue i beat-box. Al jardí del museu.

Calendari: del 29 de juny al 
30 de juliol
Horari: de 10 h a 14 h
Durada: 2 h
Preu: grups 50 € 
Tipologia: grups

Calendari: del 29 de juny al 
30 de juliol
Horari: de 10 h a 13 h
Durada: 2 h
Preu: grups 50 €  
Tipologia: grups

Calendari: del 29 de juny al 
30 de juliol
Horari: de 10 h a 14 h
Durada: 2 h
Preu: grups 50 €
Tipologia: grups
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PLÀSTICA A PAPUA NOVA GUINEA

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Dibuixar i construir escuts 
i màscares dels diversos pobles de Papua. 
L’estètica i els significats de formes i colors 
i l’ús social. Què en podem aprendre nosal-
tres? En relació al nou espai Papua Nova 
Guinea  de l’exposició permanent. Al jardí 
del Museu.

BALLEM!

EDAT: a partir de 3 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Aprendre  balls tradicionals 
catalans com a forma actual de divertiment 
i d’aprenentatge motriu i cultural. Què vol 
dir cada ball? què en podem aprendre?  
Amb la col·laboració de l’Esbart Català de 
Dansaires. En relació a l’espai Catalunya de 
l’exposició permanent.

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
CASAL MARE NOSTRUM

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ: Activitat en forma de colò-
nies que té per objectiu treballar algunes de 
les cultures del Mediterrani a l’Edat Antiga: 
ibers, egipcis, fenicis, grecs i romans. A 
partir de l’ús de materials didàctics i dels 
objectes que es poden contemplar al museu 
ens acostarem a la vida quotidiana dels 
nostres avantpassats.

Calendari: del 29 de juny al 
30 de juliol
Horari: de 10 h a 14 h
Durada: 2 h
Preu: grups 50 €
Tipologia: grups

Calendari: del 29 de juny al 
30 de juliol
Horari: de 10h  a 14 h
Durada: 2 h
Preu: grups 50 € 
Tipologia: grups

Calendari: del 19 al 23 de 
juliol
Horari: de 9 h a 15.30 h
Preu: a consultar 
Tipologia: individual
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A

ELS EGIPCIS I EL VIATGE AL MÉS ENLLÀ

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Coneixerem alguns dels trets 
més importants d’aquesta cultura mil·lenària, 
els rituals d’enterrament i les creences. 
Farem un joc de pistes pel Museu per trobar 
els objectes dels rituals i reproduirem el 
moment de la momificació, el moment més 
transcendental de la vida dels egipcis.

ELS JOCS ROMANS

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Sabem moltes coses dels 
romans: els edificis principals, els Déus de 
l’Olimp, els emperadors. Però a què jugaven 
els nens i les nenes en l’època dels romans? A 
través de les restes arqueològiques exposades 
al Museu, coneixerem alguns dels jocs i hi 
jugarem con fa 2.000 anys!

INDIANA JONES I LES MÒMIES

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: El que veiem a les pel·lícules 
no sempre és cert! Però quina feina fan 
realment els arqueòlegs? Troben esquelets 
i mòmies? Amb una excavació i la visita 
a l’exposició “Projecte Monthemhat. Les 
mòmies oblidades” sabrem com treballen els 
arqueòlegs.

Calendari: del 30 de juny al 
14 de juliol
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €
Tipologia: individual

Calendari: 6 i 27 de juliol
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €
Tipologia: individual

Calendari: 2 i 28 de juliol i 1 
de setembre
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €
Tipologia: individual
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QUE ELS DÉUS US HI ACOMPANYIN!

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Zeus, Apol·lo, Afrodita, 
Posidó... Uf! Quants déus! Com aconse-
guien els grecs saber qui era qui? En aquest 
taller descobrirem les històries divines i els 
atributs que els acompanyaven... i trobarem 
els déus que s’amaguen al Museu!

VINE A PINTAR UNA COVA PREHISTÒRICA!

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Viatjarem en el temps fins 
a la prehistòria i coneixerem les eines i els 
objectes que utilitzaven cada dia. Descobri-
rem els secrets de la pintura prehistòrica, la 
seva tècnica i,  fent un ritual màgic, pintarem 
en una paret de roca com ho feien a la 
prehistòria. 

VOLS SER UN CIUTADÀ ROMÀ?

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: A la ciutat de Roma, hi vivia 
gent anomenada ciutadans que gaudien de 
drets i també, els no-ciutadans, els quals no 
participaven de la vida social romana. Per tal 
d’esdevenir uns autèntics ciutadans romans 
s’hauran de superar proves, que ens perme-
tran conèixer parts de la ciutat i el que s’hi feia.

Calendari: 1 i 15 de juliol
Horari: 17 h
Durada: 1 h 
Preu: individual  3 € 
Tipologia: individual

Calendari: 29 de juny, 13 de 
juliol i 2 de setembre
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €
Tipologia: individual

Calendari: 8 i 29 de juliol
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 3 €
Tipologia: individual
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MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
CAP AQUÍ I CAP ALLÀ

EDAT: de 6 a 9 anys
ACTIVITAT: rutes i itineraris
DESCRIPCIÓ: L’home sempre s’ha desplaçat. 
En aquest itinerari podràs conèixer el 
diferents tipus de transport que l’home ha fet 
servir per viatjar.

CRÒNICA MEDIEVAL:  
MUSULMANS, JUEUS I CRISTIANS

EDAT: de 9 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Jocs de pistes per descobrir 
com vivien els musulmans, jueus i cristians al 
llarg de l’edat mitjana.

Calendari: grups del 28 de 
juny al 31 de juliol,  individuals 
dies 1, 8 i 15 de juliol
Horari: grups de dimarts 
a dissabte de 10 h a 19 h 
i dimecres fins a les 20 h, 
individuals d’11 h a 13 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: grups 73,65 € ,  indivi-
dual 5,92 € 
Tipologia: individual i grups

Calendari: grups del 28 de 
juny al 31 de juliol,  individuals 
dies  29 de juny i dies 6-13 
de juliol
Horari: grups de dimarts 
a dissabte de 10 h a 19 h 
i dimecres fins a les 20 h, 
individuals d’11 h a 13 h
Durada: 2 h
Preu: grups 88,39 € ,  indivi-
dual 6,53 € 
Tipologia: individual i grups
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HABITATGE I VIDA  QUOTIDIANA  
AL LLARG DEL TEMPS

EDAT: de 7 a 12 anys
ACTIVITAT: rutes i itineraris
DESCRIPCIÓ: Itinerari per veure com han 
canviat les cases i les formes de vida al 
llarg del temps,  visitant els diferents tipus 
d’habitatges del museu. Durant la visita 
els nens es vesteixen i recullen objectes 
d’època.

EL SUCRE. QUINA HISTÒRIA!

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: rutes i itineraris
DESCRIPCIÓ:  Itinerari en el qual, a partir 
de l’observació i del sentit del gust, es 
coneixen les maneres que s’han fet servir al 
llarg del temps per endolcir els aliments. Du-
rant l’itinerari els nens fan tastets de sucre, 
melmelada, melassa, cacau...

LA POLSINA ET VOL CONÈIXER

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: conte
DESCRIPCIÓ: La Polsina ens mostra la 
seva família adoptiva i vol trobar al seu millor 
amic.

LA POLSINA SALTA DE SEGLE

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: conte
DESCRIPCIÓ: En aquesta aventura la Pol-
sina donarà a conèixer als nens els invents 
i els avenços tecnològics més habituals de 
les nostres llars.

Calendari: grups del 28 de 
juny al 31 de juliol,  individuals 
dies 30 de juny i  7, 14, 20 i 
27 de juliol
Horari: grups de dimarts 
a dissabte de 10 h a 19 h 
i dimecres fins a les 20 h, 
individuals d’11 h a 13 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: grups 73,65 € ,  indivi-
dual 5,92 € 
Tipologia: individual i grups

Calendari:  21 i 28 de juliol
Horari: individuals d’11 h 
a 13 h
Durada: 2 h
Preu:  individual 6,53 € 
Tipologia: individual 

Calendari: del 28 de juny al 
31 de juliol
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 19 h i dimecres fins 
a les 20 h
Durada: 1 h
Preu: grups 88,39 €  
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
31 de juliol
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 19 h i dimecres fins 
a les 20 h
Durada: 1 h
Preu: grups 88,39 € 
Tipologia: grups
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LA POLSINA VIATJA EN EL TEMPS

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: conte
DESCRIPCIÓ: Divertides aventures i des-
ventures de la Polsina amb un final molt feliç.

UN ÀPAT D’HISTÒRIA

EDAT: de 9 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Fes d’actor per escenificar 
àpats de cinc èpoques històriques diferents, 
amb tot l’attrezzo per fer l’obra teatral.

UNA AVENTURA PER LA NOSTRA HISTÒRIA

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ: Jocs de pistes que et perme-
tran conèixer fets històrics i podràs vestir-te 
de monjo, de cavaller i de bandoler.

Calendari: del 28 de juny al 
31 de juliol
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 19 h i dimecres fins 
a les 20 h
Durada: 1 h
Preu: grups 88,39 € 
Tipologia: grups

Calendari: grups del 28 de 
juny al 31 de juliol,  individuals 
dies  22 i 29 de juliol
Horari: grups de dimarts 
a dissabte de 10 h a 19 h 
i dimecres fins a les 20 h, 
individuals d’11 h a 13 h
Durada: 2 h
Preu: grups 88,39 €,  indivi-
dual 6,53 €
Tipologia: individual i grups

Calendari: grups del 28 de 
juny al 31 de juliol,  individuals 
dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol
Horari: grups de dimarts 
a dissabte de 10 h a 19 h 
i dimecres fins a les 20 h, 
individuals divendres d’11 h 
a 13 h
Durada: 2 h
Preu: grups 88,39 €, ,  indivi-
dual 6,53 €,
Tipologia: individual i grups
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MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
LA MAR DE CELS

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: conte
DESCRIPCIÓ:  La Maria i en Joan han sortit 
a fer un vol en globus i van pujant cada 
vegada més i més amunt, tot travessant els 
núvols. Finalment es troben enmig de les 
estrelles i els planetes i, fins i tot, arriben a 
la Lluna. 
A través d’un conte, aquesta activitat, que 
es fa al planetari-sphaera del Museu, posa el 
cel a l’abast dels més menuts.

DETECTIUS PER UN DIA

EDAT: de 8 a 10 anys
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ:  Aquesta nit ha desapare-
gut un objecte del Museu. Veniu a ajudar 
als investigadors a interpretar les pistes, 
descobrir el culpable del robatori i trobar la 
peça perduda. 

VAIXELL DE JOGUINA

EDAT: de 8 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Durant moltes generacions, 
els nens i les nenes s’han fet les pròpies 
joguines. En aquest taller s’ensenya com fer 
un parell de vaixells que, sens dubte, nave-
garan, com després es podrà comprovar.

Calendari: del 28 de juny al 29 
de juliol i primera quinzena de 
setembre
Horari: Feiners a les 10 h, 11 h 
i 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 3,60 €
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 342 99 29
Tipologia: grups

Calendari: de maig a juliol
Horari: diumenges de 12 h 
a 13 h
Durada: 1 h
Preu: individual 4 € adults 
6,50 €
Observacions: cal fer reser-
va prèvia al 93 342 99 29
Tipologia: famílies

Calendari: de maig a juliol
Horari: primer dissabte de 
mes de 17 h a 18.30 h
Durada: 1 h
Preu: individual 6 €
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 342 99 29
Tipologia: individualA
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EL VIATGE A L’ALTRA PUNTA DEL MÓN

EDAT: de 6 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Què hi ha a l’altra punta del 
món? La gent és com nosaltres? És allà on 
hi ha la terra dels unicorns, el regne de les 
sirenes i la mar de les 1.000 illes? Això és 
el que els intrèpids navegants de tots els 
temps es varen preguntar fins que, poc a 
poc, varen anar descobrint els secrets que 
cada mar i cada terra amagaven.

MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA
UN MÓN DE RITMES

EDAT: de 7 a 14 anys
ACTIVITAT: taller + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Vols conèixer com i per a 
què s’utilitzen els instruments de percussió 
en diferents indrets del món? Un recorregut 
selectiu pels espais del museu on es troben 
aquests instruments musicals seguit d’un 
taller d’introducció als ritmes de la percus-
sió, amb la confecció de les nostres pròpies 
maraques.

VIATGE AMB EL PETIT ORPHEUS

EDAT: de 7 a 14 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  El recorregut del Petit Or-
pheus per l’exposició permanent del museu es 
converteix en un viatge on els instruments de 
diferents indrets del món dialoguen entre ells 
a partir de les seves semblances i diferències. 
Podrem entendre perquè parlen el llenguatge 
universal de la música!

Calendari: del 28 de juny al 
29 de juliol i primera quinzena 
de setembre
Horari: feiners  a les 10 h, 
11 h i 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 3,60 €
Observacions: aquesta  acti-
vitat es fa per a nens i nenes 
que s’hi apuntin individualment 
tots els dijous del mes de juliol 
a les 11 h. Cal fer reserva 
prèvia al 93 342 99 29
Tipologia: individual

Calendari: del 25 de juny al 
31 de juliol
Horari: de 10 h a 17 h
Durada: 1 h i 15 min
Preu: grups 60 €
Observacions: cal concer-
tar dia i hora. Grups de 25
Tipologia: grups

Calendari: del 21 de juny al 
31 de juliol
Horari: de 10 h a 17 h
Durada: 2 h
Preu: grups 90 €
Observacions: cal concertar 
dia i hora. Grups de 25
Tipologia: grups
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VINE A TROBAR EL TEU INSTRUMENT AMIC

EDAT: de 3 a 8 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Vols venir a conèixer i sentir 
alguns instruments de la col·lecció del 
museu? Et proposem un petit recorregut per 
buscar, identificar, reconèixer i, fins i tot tocar 
uns amics molt animats, els instruments 
musicals!

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA  
MUHBA-REFUGI 307
A PIC I PALA! LA HISTÒRIA DEL REFUGI 307

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Barcelona va ser una de les 
primeres ciutats a ser bombardejada sistemàti-
cament durant la guerra civil. Això va moure als 
veïns i veïnes de cada barri a excavar refugis 
per protegir-se dels bombardeigs . Investiga-
rem el Refugi 307 per buscar els senyals que 
ens permeten explicar la situació en què es 
varen trobar aquells que van ajudar a construir-lo i 
que el van ocupar. 

MUHBA-MONESTIR DE PEDRALBES
AIRE, AIGUA, TERRA I FOC EN PERFECTE  EQUILIBRI

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  A partir d’unes plantes 
que hi ha al jardí medieval del Monestir de 
Pedralbes, prepararem els medicaments 
simples que es feien a l’edat mitjana per 
restablir l’equilibri dels humors corporals i 
recuperar la salut. 

Calendari: del 25 de juny al 
31 de juliol
Horari: de 10 h a 17 h
Durada: 1h i 15 min
Preu: grups 60 €
Observacions: cal concer-
tar dia i hora. Grups de 25
Tipologia: grups

Calendari: de l’1 de juliol al 15 
de setembre
Horari: de dimarts a divendres 
de 10 h a 14 h
Durada: 2 h
Preu: grups 70 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: grups

Calendari: 8 i 22 de juliol i 5 i 
19 d’agost
Horari: de 18 h a 19.30 h
Durada: 1 h i 30 min
Preu: famílies 4 € per pax. Gra-
tuït pels menors de 7 anys
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: famílies
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NOBLES, SERVENTS I ESCLAVES AL MONESTIR 
DE PEDRALBES

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Visita - taller que permet 
entendre l’estructura i organització d’un 
monestir medieval organitzat per dones.

MUHBA-PLACA DEL REI 
CASAL D’ESTIU ALS MUSEUS

EDAT: de 10 a 14 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ:  La millor manera de divertir-se 
viatjant per la ciutat, apropiant-se i gaudint 
del seu patrimoni, els seus carrers, les seves 
places, els seus comerços i la seva gent. Les 
activitats que es desenvolupen al nostre casal 
estan centrades en l’aproximació a la trajec-
tòria de la ciutat i dels seus ciutadans al llarg 
dels temps. L’acostament formal al patrimoni, 
amb jocs que fomenten tant la imaginació 
com la negociació entre els participants, 
aconsegueix vincles sorprenents entre infants 
i patrimoni.

LA FUNDACIÓ D’UNA CIUTAT ROMANA

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Voleu saber com era una 
ciutat romana? Com actuaven els romans 
cada vegada que fundaven una colònia? Us 
proposem construir una restitució hipotètica 
de la ciutat romana situant-hi els espais i edi-
ficis més significatius. La visita-taller inclou 
una visita al subsòl arqueològic.

Calendari: de l’1 de juliol al 15 
de setembre
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 17 h
Durada: 2 h
Preu: grups 70 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: grups

Calendari: de l’1 de juliol al 15 
de setembre
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 18 h
Durada: 2 h
Preu: grups 70 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
23 de juliol
Horari: de dilluns a divendres 
de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h
Acollida de 8 h a 9 h opcional 
Dinar de 13 h a 15 h opcional
Durada: 6 h
Preu: casal matí i tarda 70,50 €
casal matí 54,20 €
servei d’acollida matí 18,20 €
servei de menjador 39,20 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: individual

,
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PA I COMPANATGE A LES TAULES MEDIEVALS

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Com seria la taula parada per 
a un rei? I la d’una família menestral? Què li 
donarien per menjar a un pobre a l’hospital? 
Investigarem què es menjava a les taules dels 
diferents estaments per aproximar-nos a la 
manera de viure de la Barcelona medieval.

VOLS JUGAR COM HO FEIEN ELS ROMANS?

EDAT: de 4 a 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Coneixerem els jocs més 
freqüents de l’època romana, com era la 
ciutat romana de Barcino i qui hi vivia.

MUHBA-CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CALL
QUAN EL CALL ERA EL CALL DELS JUEUS

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  La millor manera de divertir-
se viatjant per Ciutat Vella per conèixer el 
seu patrimoni, els seus carrers i places, els 
seus comerços i la seva gent i gaudir de tot 
plegat. El Museu d’Història de Barcelona, el 
Museu Picasso i el Museu Frederic Marès us 
faran de guies.

Calendari: de l’1 de juliol al 
15 de setembre
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 18 h
Durada: 2 h
Preu: grups 70 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: grups

Calendari: de l’1 de juliol al 15 
de setembre
Horari: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 18 h
Durada: 2 h
Preu: grups 70 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: famílies

Calendari: de l’1 de juliol al 
15 de setembre
Horari: de dimecres a diven-
dres de 10.30 h a 12.30 h
Durada: 2 h
Preu: grups 70 €
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: famílies
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MUHBA-PARK GÜELL CASA DEL GUARDA
EL PARK GÜELL:  
DE CIUTAT JARDÍ A JARDÍ DE LA CIUTAT

EDAT: grups de 8 a 12 anys, famílies de 6 
a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Com un lloc que havia de 
ser una urbanització de luxe acaba conver-
tint-se en un parc de la ciutat? Visitarem 
el parc per conèixer un projecte de Gaudí 
en què arquitectura, urbanisme i natura es 
fonen, i veurem com la relació d’aquest amb 
la ciutat ha anat canviant al llarg dels anys.

MUSEUS TEMÀTICS
MUSEU DE LA XOCOLATA
TALLER DE PIRULETES

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Aprendrem a fer les pirule-
tes més originals i divertides.

FES DE PASTISSER

 
EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Aprendrem les nocions 
bàsiques de la pastisseria per elaborar les 
nostres primeres postres.

Calendari: grups de l’1 al 15 
de setembre, famílies 13 i 27 
de juliol i 11 i 24 d’agost
Horari: grups de dimarts 
a dissabte de 10 h a 14 h, 
famílies 18 h
Durada: grups 2 h, famílies 1 h 
i 30 min
Preu: grups 70 € famílies 4 € per 
pax. Gratuït menors de 7 anys
Observacions: cal inscripció 
prèvia
Tipologia: grups i famílies

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: dilluns a dissabte de 
10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: individual i grups 16 €
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual, grups i 
famílies

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: individual i grups 16 € 
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual i grups
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ARTISTES DE LA XOCOLATA

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ: Crearem una figura de xoco-
lata a partir de l’explicació de l’origen, carac-
terístiques i la manipulació de la xocolata.

ARTISTES DE LA XOCOLATA

EDAT: de 8 a 14 anys
ACTIVITAT: taller 
DESCRIPCIÓ:  Taller de xocolata on 
s’aprendran els secrets d’aquest aliment i 
es faran bombons trufats, bombons roca, 
piruletes i rajoles de xocolata.

EL MÓN DOLÇ DE LA XISPETA DE CACAU

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  La Xispeta de Cacau ens 
endinsarà en el món de la xocolata a través 
del conte i del joc.

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 1 h
Preu: individual i grups 6,85 € 
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual, grups i 
famílies

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: individual i grups 20 € 
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual i famílies

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 1 h
Preu: individual i grups 6,85 € 
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual i grups
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QUIN CACAU! (FESTA D’ANIVERSARI)

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: taller-visita dinamitzada 
DESCRIPCIÓ:  Realitzarem un  taller sobre 
la xocolata, una visita dinamitzada i un bere-
nar amb xocolata desfeta amb melindros.

DESCOBRIDORS DEL CACAU

EDAT: de 6 a 12 anys
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ: Serem els protagonistes 
d’una història fabulosa que ens traslladarà 
als antics pobles maies, passant per les 
luxoses corts europees i prenent com a 
fil conductor l’evolució d’un producte tan 
fascinant com la xocolata.

TAST DE XOCOLATA

EDAT: a partir de 16 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ: Aprendrem a distingir quatre 
varietats diferents de xocolata, les seves 
característiques  i com les hem de tastar.

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 2 h
Preu: individual i grups 16 € 
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual i grups

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 1 h
Preu: individual i grups 7,50 € 
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual i grups

Calendari: del 25 de juny al 5 
de setembre
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 h a 19 h i diumenges i 
festius de 10 h a 15 h
Durada: 1 h
Preu: individual i grups 8,10 €
Observacions: cal fer reserva 
prèvia trucant al 93 268 78 78  
o enviant un correu electrònic a: 
museu@pastisseria.cat 
Tipologia: Individual i grups
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MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT
VISITA LLIURE AL MUSEU

EDAT: de 8 a 14 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada + altres 
DESCRIPCIÓ:  Visita lliure al museu, 
pel·lícula i refresc.

CENTRES D’EXPOSICIÓ
CAIXAFORUM. FUNDACIÓ “LA CAIXA”
DEL GRAFIT A L’STREET ART. TALLER D’ARTS 
PLÀSTIQUES

EDAT: de 8 a 12  anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Cada dia, als carrers de 
les nostres ciutats podem descobrir les 
creacions de molts artistes que sovint 
treballen anònimament. És el que s’anomena 
Street Art. A la mediateca trobareu exemples 
de grafits, stickers (adhesius), traffic signs 
(pictogrames), i també podreu reconèixer els 
vostres personatges favorits en les pàgines 
dels llibres i revistes que exposarem per a 
vosaltres.

A
Calendari: juny,  juliol, agost 
i setembre
Horari: de 10 h a 16 h
Durada: 2 h
Preu: grups 3 € 
Tipologia: grups 

Calendari: del 5 al 30 de juliol
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 €  (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups
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DINS I FORA. VIURE L’ESPAI AMB BEUYS  
I ISOZAKI. TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES

EDAT: de 3 a 8  anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: A través de l’arquitectura 
d’Arata Isozaki i de la instal·lació de l’artista 
Joseph Beuys, dues creacions que es poden 
contemplar a CaixaForum, volem treballar la 
percepció de l’espai. Amb l’experimentació 
i jugant amb els contrastos (dins i fora, 
llum i ombra, obert i tancat...), aprendrem a 
relacionar-nos amb l’entorn.

EL VIATGE DEL CARGOL. TALLER DE MÚSICA

EDAT: de 3 a 8  anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Els participants en aquest 
taller posaran so i música a les peripècies 
d’un cargol que, per combatre l’avorriment, 
s’aventura a fer un viatge. A través del conte 
i utilitzant instruments que fàcilment podreu 
construir també a l’escola, els nens i nenes 
faran un recorregut pel món del so i de la mú-
sica tot treballant conceptes musicals bàsics 
com ara so i silenci, intensitat, altura,...  

Calendari: de dilluns a 
divendres, del 5 de juliol al 3 
de setembre
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 €  (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reser-
va prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a 
divendres, del 5 de juliol al 3 de 
setembre
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 €  (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups
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UNA ORQUESTA DE PEL·LÍCULA. 
TALLER DE MÚSICA

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Convertirem el taller en 
un cinema i vosaltres sereu els membres 
d’una orquestra que crearà la banda sonora 
d’una pel·lícula, tal com es feia en els vells 
temps del cinema mut. Per fer-ho, haurem 
d’imaginar i generar els efectes de so que 
acompanyin allò que anirà succeint a la pan-
talla. Caldrà aprendre a expressar emocions 
i sensacions mitjançant la música i els sons, 
tot posant en pràctica les nocions bàsiques 
del llenguatge musical.

VISITA DINAMITZADA EXPOSICIÓ LARTIGUE

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ: Quan tenia 8 anys, Jacques 
Henri Lartigue va rebre un regal per a tota 
la vida: una càmera de fotos. Lartigue per 
sempre més va anar acompanyat d’aquest 
meravellós instrument i d’un dietari, amb el 
propòsit d’atrapar, plasmar i conservar la 
felicitat. La visita dinamitzada es planteja 
a partir del diàleg entre l’educador i els 
alumnes. Els materials didàctics conviden als 
participants a observar i a analitzar, alhora 
que permeten establir relacions entre la seva 
experiència i les fotografies de l’exposició.

A

Calendari: del 5 al 30 de juliol
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 € (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reser-
va prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 € (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reser-
va prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups
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VISITA DINAMITZADA EXPOSICIÓ BARCELÓ

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ: La visita dinamitzada es plan-
teja a partir del diàleg entre l’educador i els 
alumnes. Els materials didàctics conviden als 
participants a observar i a analitzar, alhora 
que permeten establir relacions entre la seva 
experiència i les obres de Miquel Barceló. A 
l’exposició ens familiaritzarem amb els trets 
que defineixen la seva obra, com ara les 
qualitats matèriques, el tractament de la llum 
o la varietat de tècniques i procediments. 
Veurem, també, com aquests elements es 
conjuguen per reflectir, amb sensibilitat 
extraordinària, les experiències viscudes.

EL MURAL DE SOL LEWITT: COLORS I FORMES 
EN MOVIMENT. TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES

EDAT: de 3 a 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Splat!, el gran mural de 
l’artista nord-americà Sol LeWitt que presi-
deix el vestíbul de CaixaForum, és l’excusa 
per convidar als nens i nenes a explorar el 
moviment tot observant i representant amb 
el seu propi cos el comportament d’unes 
línies de color en dinamisme aparent.

ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EDIFICI. KIT SOL 
LEWITT: VARIACIONS SOBRE UN TEMA

EDAT: de 3 a 10  anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ:  Un kit amb diferents jocs a 
l’entorn de Splat!, el gran mural de l’artista 
Sol LeWitt ubicat al vestíbul de CaixaForum.

Calendari: del 19 al 30 de juliol 
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 €  ( màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a diu-
menge, del 5 de juliol al 3 de 
setembre 
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 €  (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 476 86 30 
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a 
diumenge  
Horari: de 10 h a 20 h
Preu: 2 €/kit
Tipologia: famílies
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TALLER DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ INFÀNCIA

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ: Primer visitarem l’exposició 
on a partir d’una fitxa recollirem informa-
ció sobre algun dels protagonistes de 
l’exposició: un nen o una nena. Tot seguit, en 
una aula treballarem quins són el drets de la 
infància i si en reconeixem algun.

ACTIVITATS AL VOLTANT DE L’EDIFICI.  
ELS TRENCACLOSQUES DE CAIXAFORUM

EDAT: de 3 a 10  anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ:  Els trencaclosques ens des-
cobreixen perspectives inusuals de l’edifici i 
detalls que passen desapercebuts.

EXPRESSIONS. TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES

EDAT: de 3 a 8  anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Quan mirem al nostre voltant 
no tots el percebem de la mateixa manera, 
ja que les coses són segons la persona que 
les interpreta. Per comprovar-ho, en aquest 
taller proposem representar el nostre entorn 
quotidià amb una mirada personal i intransfe-
rible. Ens expressarem de manera lliure.

A

Calendari: del 28 de juny al 
30 d juliol
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 €  (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 476 86 30. 
Tipologia: grups

Calendari: de dilluns a 
diumenge  
Horari: de 10 h a 20 h
Preu: gratuït  
Tipologia: famílies

Calendari: de dilluns a 
divendres, del 5 de juliol al 3 
de setembre
Horari: 10.30 h
Durada:  2 h amb pausa per 
esmorzar 
Preu: grups 18 € (màxim 30 
persones)
Observacions: cal que fer 
reserva prèvia al  
93 476 86 30 
Tipologia: grups
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EXPRESSIONS. TALLER FAMILIAR

EDAT: de 3 a 8  anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Quan mirem al nostre voltant 
no tots el percebem de la mateixa manera, 
ja que les coses són segons la persona que 
les interpreta. Per comprovar-ho, en aquest 
taller proposem representar el nostre entorn 
quotidià amb una mirada personal i intransfe-
rible. Ens expressarem de manera lliure.

JOCS DE PISTES PER  
LES EXPOSICIONS I L’EDIFICI

EDAT: de 6 a 10  anys
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ:  Deixeu-vos guiar per les 
indicacions del joc de pistes i divertiu-vos en 
família, amb les activitats que s’hi proposen.

ESPAIS EDUCATIUS DE LES EXPOSICIONS

EDAT: de 6 a 12  anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ:  Dins de les exposicions 
trobareu un espai dedicat a les famílies on 
us proposem activitats al voltant de diferents 
idees extretes de cada exposició.

VIDEOART ÍNDIA. CANAL MEDIATECA

EDAT: a partir de 16 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ:  Presentem una selecció 
de vídeos creats per artistes de l’Índia que 
reflecteixen l’entorn en què viuen, on la 
tradició continua tenint un rol vital en tots 
els aspectes de la vida de les persones. 
Comissariat per Neus Miró.

Calendari: dimecres, del 7 de 
juliol al 25 d’agost  
Horari: de 17 h a 20 h
Preu: gratuït
Tipologia: famílies

Calendari: de dilluns a 
diumenge  
Horari: de 10 h a 20 h
Preu: gratuït
Tipologia: famílies

Calendari: de dilluns a 
diumenge  
Horari: de 10 h a 20 h
Preu: gratuït
Tipologia: famílies

Calendari: de l’1 de juliol al 
18 de setembre  
Horari: juliol de 10 h a 20 h, 
agost de 16 h a 20 h
Preu: gratuït
Tipologia: individual
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CCCB-CENTRE DE CULTURA  
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
BARCELONA-VALÈNCIA-PALMA. UNA HISTÒRIA 
DE CONFLUÈNCIES I DIVERGÈNCIES

EDAT: a partir de 8 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Visita comentada a 
l’exposició, per aprofundir en la relació 
entre aquestes tres ciutats. Es tracta de 
tres ciutats que en molts moments han anat 
de la mà o han transitat sobre les mateixes 
línies de força, la qual cosa es fa patent 
quan avaluem la seva història i pensem de 
quina manera han evolucionat en els últims 
segles. Així, més enllà de la llengua comuna, 
trobem una arquitectura i un urbanisme sem-
blant, una geografia humana perfectament 
equiparable i una estètica urbana que les 
agermana, tot i que sempre han conservat 
cada una d’elles les seves particularitats i 
que s’han donat èpoques de distanciament i, 
fins i tot, d’enfrontaments.

FUNDACIÓ FRANCISCO GODIA
EL MOVIMENT DEL MODERNISME

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: taller, visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  Visitarem la casa modernista 
Garriga Nogués, bon exemple de l’eixample 
barceloní, i construirem al nostre taller una 
obra d’art, inspirada en les formes, les tex-
tures i els colors que més ens han agradat, 
amb diversos materials i una bona dosi de la 
nostra creativitat.

A

Calendari: fins al 12 de 
setembre
Horari: dijous a les 18 h i 
dissabtes a les 11.30 h en 
castellà. Dimarts a les 18 h i 
diumenges a les 11.30 h en 
català
Durada: 1h i 30 min
Preu: individual 4,5 €, grups 
3,4 € 
Tipologia: individual, grups i 
famílies

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol
Horari: 10.30 h
Durada: 2 h
Preu: 5,5 €
Tipologia: individual, grups i 
famílies
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ESPAIS D’INTERÈS  
ARQUITECTÒNIC
CASA AMATLLER
DESCOBREIX ELS ANIMALONS QUE 
S’AMAGUEN A LA CASA AMATLLER

EDAT: de 3 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: A la Casa Amatller hi viuen 
molts animalons: granotes, lleons, gats, 
gossos, micos, òlibes, perdius, garrins... Es 
troben a la façana de la casa i també al seu 
interior. Els buscarem i un cop els tinguem 
localitzats, cada nen n’escollirà un i en realit-
zarà una escultura de fang.

L’ART DEL MOSAIC

EDAT: de 3 a 10 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Descobrirem com el 
Modernisme s’inspira en els elements de la 
natura, els trobarem a la Casa Amatller i els 
reproduirem tot fent un mosaic.

VISITA DE LA CASA AMATLLER

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: visita comentada
DESCRIPCIÓ: Visita comentada abans 
de la restauració del pis principal i antiga 
residència de l’industrial xocolater Antoni 
Amatller per apreciar l’estat actual de l’únic 
interior modernista amb el seu mobiliari i 
decoració original.

Calendari: del 28 de juny al 
16 de juliol
Horari: de dilluns a divendres a 
les 11 h per a grups. Dilluns a 
les 12 h per a individuals 
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 6 €, Grups 3 € 
per nen 
Observacions: grup mínim 10 
nens. Cal fer reserva
Tipologia: individual i grups

Calendari: del 28 de juny al 
16 de juliol
Horari: de dilluns a divendres 
a les 11 h
Durada: 1 h i 30  min
Preu: individual 6 €; Grups 3 € 
per nen 
Observacions: grup mínim 10 
nens. Cal fer reserva
Tipologia: individual i Grups

Calendari: del 28 de juny al 
16 de juliol
Horari: individual: els dimecres 
a les 12 h; grups: de dilluns a 
divendres als matins
Durada: 1 h i 30 min
Preu: individual 10 €; Grups 
8 € per persona. Inclou visita i 
degustació de xocolata
Observacions: grup mínim 10 
persones. Cal fer reserva
Tipologia: individual, grups i 
famílies



A
CASTELL DE  MONTJUIC 
VISITA GUIADA AL CASTELL

EDAT: a partir de 16 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ: Visita guiada pels racons del 
castell on es podrà veure el sistema d’aigua, 
les masmorres i la torre de guaita. 

LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA
LA NATURA I LA PEDRERA,  UNA DESCOBERTA 
FOTOGRÀFICA 

EDAT: de 8 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Una mirada a Gaudí en 
família a través de la càmera. Animeu-vos a 
crear les vostres metàfores visuals i cons-
truïu i emporteu-vos el vostre propi joc de La 
Pedrera. 

POBLE ESPANYOL DE BARCELONA
JOC DEL SARRÓ

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: joc de pistes
DESCRIPCIÓ:  Joc de pistes pels carrers del 
Poble Espanyol durant el qual, pares i nens 
coneixereu plegats el Poble i la seva història. Els 
participants rebreu un sarró ple de pistes i una 
guia secreta en la que els habitants del Poble 
us indicaran els passos que heu de donar per 
avançar en aquesta aventura.
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Calendari: dissabtes i 
diumenges d’abril a desembre
Horari: 11.30 h en català; 13 h 
en castellà 
Durada: 1 h 
Preu: gratuït  
Tipologia: individual, grups i 
famílies

Calendari: cada dia durant 
tot l’any
Horari: de 9 h a 19 h
Durada: 1 h
Preu: no inclòs en el preu de 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: grups i famílies

Calendari: dissabtes de juny
Horari: 17 h
Durada: 90 min
Preu: gratuït 
Tipologia: famílies
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MECAL KIDS

EDAT: de 3 a 14 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ: Aquest agost, el Mecal Kids 
acostarà als menuts un format cinematogràfic 
fascinant i cada cop més popular: el curtme-
tratge. Tots els diumenges del mes d’agost 
gaudirem d’històries animades breus i diver-
tides, creades per entretenir als nens i alhora 
potenciar la seva creativitat i capacitat analítica.

TALLER DE COCKTAILS REFRESCANTS

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ:  Taller de preparació de 
cocktails refrescants.

TALLER DE RECICLATGE

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Taller de reciclatge

TALLER DE FESTA MAJOR

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: taller
DESCRIPCIÓ: Taller de Festa Major, amb 
motiu de les Festes de la Mercè

Calendari: 1, 8, 15, 22 i 29 
d’agost
Horari: de 12.30 h a 13.30 h
Durada: 1 h
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies

Calendari: 4, 11, 18 i 25 
de juliol
Horari: d’11 h a 13.30 h
Durada: torns de 45 min
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies

Calendari: 6, 13 i 27 de juny
Horari: d’11 h a 13.30 h
Durada: torns de 45 min
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies

Calendari: 5, 12, 19 i 26 de 
setembre
Horari: d’11 h a 13.30 h
Durada: torns de 45 min
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies
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TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
VISITA DINAMITZADA A LA SAGRADA FAMÍLIA

EDAT: de 6 a 18 anys
ACTIVITAT: visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ: Aquest programa està desti-
nat al món escolar, amb la intenció d’apropar 
el Temple de la Sagrada Família i Gaudí a 
professors i estudiants dels diferents nivells 
curriculars.

Calendari: d’abril a setembre
Horari: de 9 h a 20h
Durada: 1 h i 15 min
Preu: grups 6,50 € 
Tipologia: grups
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ART
MUSEU PICASSO
EL TITELLA PRÒDIG DE SANTIAGO RUSIÑOL 

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Reestrena de l’espectacle de 
titelles, El Titella Pròdig, de Santiago Rusiñol 
amb la companyia de titelles Sebastià 
Vergés.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
L’AQUÀRIUM DE BARCELONA
ESCOLTA EL MAR!

EDAT: de 3 a 10 anys
ACTIVITAT: espectacle + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  La doctora Pandora rep una 
sèrie de trucades, faxos i telegrames que li 
demanen que baixi al mar. Quan està al fons 
del mar apareix l’Ecs, un personatge que es 
dedica a escampar brutícia pel mar. La doc-
tora Pandora, amb l’ajut dels seus amics del 
mar i dels nens i les nenes, fan fora l’Ecs, i el 
mar torna a estar net. Activitat teatralitzada.

N’HI HA DE TOTS COLORS!

EDAT: de 3 a 10 anys
ACTIVITAT: espectacle + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  L’Evarist, un peix pallasso 
(peix tropical), es perd i arriba al mar Medite-
rrani. Per trobar el camí de tornada demana 
ajut als peixos que troba i s’estableixen 
diferents relacions entre ells. Activitat 
teatralitzada.

Calendari: 6, 13 i 20 de juny
Horari: 12 h
Durada: 1 h
Preu: gratuït
Tipologia: famílies

Calendari: del 28 de juny 
al 30 de juliol i de l’1 al 6 
de setembre (de dilluns a 
divendres)
Horari: 10 h
Durada: 2 h
Preu: grups 10 € per persona
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol i de l’1 al 6 de set-
embre (de dilluns a divendres)
Horari: 10 h
Durada: 2 h
Preu: a consultar
Tipologia: grups
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PER QUÈ SÓC COM SÓC?

EDAT: de 3 a 10 anys
ACTIVITAT: espectacle + visita dinamitzada
DESCRIPCIÓ:  La Doctora Pandora, met-
gessa subaquàtica, visita els peixos malalts 
amb l’ajut dels nens i nenes per

VIATGE AL PAÍS DEL MARMARÀ

EDAT: de 3 a 8 anys
ACTIVITAT: espectacle 
DESCRIPCIÓ:  Una nit, després de tancar 
els llums, la Mariel emprèn un viatge per tots 
els mars buscant el seu peix imaginari, en 
Marmarà. L’acompanyaràs? Activitat teatra-
litzada amb llum negra. guarir-los. Gràcies 
a aquestes consultes mèdiques es reforcen 
diferents conceptes sobre l’adaptació morfo-
lògica d’alguns peixos. Activitat teatralitzada.

HISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, 
ETNOLOGIA I MÚSICA
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
LA SELECCIÓ NATURAL

EDAT: de 10 a 14 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ: Pel·lícula full dome sobre el 
viatge de Darwin i les seves investigacions a 
bord del Beagle projectada dins la Sphaera 
del Museu.  

Calendari: del 28 de juny al 
29 de juliol i primera quinzena 
de setembre
Horari: feiners a les 10 h, 
11 h i 12 h
Durada: 1 h
Preu: individual 3,60 €
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 342 99 29
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny 
al 30 de juliol i de l’1 al 6 
de setembre (de dilluns a 
divendres)
Horari: 10 h
Durada: 2 h
Preu: grups 10 € per persona
Tipologia: grups

Calendari: del 28 de juny al 
30 de juliol 
Horari: 12.30 h
Durada: 45 min. + visita lliure 
a L’Aquàrium de Barcelona
Preu: grups 9,25 €  per persona
Observacions: cal fer reserva 
prèvia. Places limitades
Tipologia: grups
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CENTRES D’EXPOSICIÓ
CAIXAFORUM. FUNDACIÓ “LA CAIXA”
CINEMA FAMILIAR.  
PETITS ARTISTES DEL DIBUIX ANIMAT

EDAT: de 3 a 8 anys
ACTIVITAT: cinema 
DESCRIPCIÓ: Nens i nenes eslovacs, de 
6 a 13 anys, guiats per Jaroslav Baran, ens 
mostren els seus treballs: Tot es mou, tot té 
vida, Com creix una flor, El sol brilla i brilla, 
Fem volar, El cuc afamat i L’esquimal. I, a 
més a més, passarem 3 episodis d’El llapis 
màgic: L’orquestra, Al parc i El tresor.

CINEMA FAMILIAR. PETITS ENTREMALIATS I 
PERSONATGES EXTRAORDINARIS

EDAT: de 5 a 8 anys
ACTIVITAT: cinema 
DESCRIPCIÓ: Recull de dibuixos animats 
americans de la dècada de 1930 i altres 
perles documentals o del  cinema còmic de 
ficció, dirigides per mestres com ara Segun-
do de Chomón o Dave Fleischer. El petit me-
cànic, de Dave Fleischer, EUA, 1936 - L’ogre 
i la mongeta, de Walter Lantz, EUA, 1924 
- Quins pingüins més tafaners!, de Dave 
Fleischer, EUA, 1937 - La gallina meravello-
sa, de Ferdinand Zecca, França, 1904 - Fira 
futurista, de Dave Fleischer, EUA, 1938 - 
Kiriki: Els acròbates japonesos, de Segundo 
de Chomón, França, 1907 - Simfonia en 
gat major, Seymour Kneitel, EUA, 1949 - La 
senyora Tona té calor, Itàlia, 1910.

Calendari: dimecres 7 de juliol 
i 4 d’agost  
Horari: 17 h i 18.30 h
Durada: 40 min, sense diàlegs
Preu: individual 2 €
Tipologia: famílies

Calendari: dimecres 14 de 
juliol i 11 d’agost  
Horari: 17 h i 18.30 h
Durada: 45 min, sense diàlegs
Preu: individual 2 €
Tipologia: famílies
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CINEMA FAMILIAR. LA CRÈME DEL CINEMA 
FRANCÈS PER ALS MÉS MENUTS

EDAT: de 3 a 8 anys
ACTIVITAT: cinema 
DESCRIPCIÓ: Selecció del bo i millor del 
cinema d’animació infantil que es fa actual-
ment a França. Perquè els més petits de 
casa s’ho passin d’allò més bé entre aven-
tures de prínceps i elefants! La gallina, la 
guineu i l’elefant, de Fabrice Luang - Dring-
dring, de Coralie Vallagaes - El príncep 
massa petit, de Zoia Trofimova Lunolin - El 
parc que grinyola, de Fabrice Luang - Plaça 
Couine, de Fabrice Luang - Flames, de 
Samuel Miralles – La gallina, la guineu i el 
lleó, de Fabrice Luang.

CINEMA FAMILIAR. MESTRES, GRANS I PETITS, 
DE LA PLASTILINA

EDAT: de 5 a 8 anys
ACTIVITAT: cinema 
DESCRIPCIÓ: Produccions de La Matate-
na, Mèxic, V.O. en castellà. Los derechos del 
corazón y otras historias - La familia Selente 
- Reencuentro - El examen - Frantisek 
Jurisic, Eslovàquia, sense diàlegs - Ene tene 
tu (2), 3 cançons - Hay un pájaro verde - La 
gata Carlota - Alicia va en el coche - Vivien-
ne Barry, Xile, V.O. en castellà - Ki ki ri ki.

Calendari: dimecres 21 de 
juliol i 18 d’agost  
Horari: 17 h i 18.30 h
Durada: 40 min, sense diàlegs
Preu: individual 2 €
Tipologia: famílies

Calendari: dimecres 28 de 
juliol i 25 d’agost  
Horari: 17 h i 18.30 h
Durada: 40 min
Preu: individual 2 €
Tipologia: famílies

A
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EL CIRC DE FUSTA

EDAT: de 3 a 6 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ:  Al segle XIX les repre-
sentacions teatrals de titelles servien per 
entretenir al públic en els entreactes, i hem 
escollit aquelles que tenen relació amb el 
món del circ. Vine a gaudir d’una desfilada 
d’acròbates, feres, forçuts, equilibristes, 
mones, cavalls, pallassos i altres personatges 
que aniran sortint un rere l’altre intentant 
imitar entreactes dels nostres avantpassats. 
Companyia: Karromato. Intèrprets: Enrique 
Montoto (kiko) i Pavla Srncova.

TERANGA. EL LLEGAT DELS GRIOTS DEL SENEGAL

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: concert
DESCRIPCIÓ: Màscares de la bona sort, 
danses que invoquen la pluja, tambors que 
parlen, cançons que ens conten històries de 
respecte, pau i tolerància... Tot això i més en 
un concert que ens porta l’energia de l’Àfrica 
més autèntica. Companyia: Djilandiang.

PALAU ROBERT. GENERALITAT DE CATALUNYA
LES NITS D’ESTIU AL JARDÍ DEL PALAU ROBERT

EDAT: a partir de 16 anys
ACTIVITAT: concerts i cinema
DESCRIPCIÓ: Cicle de concerts i una 
projecció de cinema.

Calendari: del 12 al 15 
de juliol
Horari: 11 h
Durada: 1 h
Preu: grups 18 € (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reser-
va prèvia al 93 476 86 30
Tipologia: grups

Calendari: 19 i 20 de juliol
Horari: 11 h
Durada: 1 h
Preu: grups 18 € (màxim 30 
persones)
Observacions: cal fer reserva 
prèvia al 93 476 86 30
Tipologia: grups

Calendari: 1, 8, 15, 22 i 29 
de juliol
Horari: a les 20.30 h i el dia 
29 cinema a les 22.30 h
Durada: 1 h i 45 min
Preu: activitat gratuïta
Tipologia: individual, grups 
i famílies
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ESPAIS D’INTERÈS  
ARQUITECTÒNIC
CASTELL DE  MONTJUIC
CINEMA A L’AIRE LLIURE

EDAT: de 18 a 60 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Sala Montjuïc és una mostra 
de cinema a l’aire lliure que se celebra cada 
any al fossat de Santa Eulàlia  del Castell de 
Montjuïc. Sala Montjuïc programa llargme-
tratges de diversos gèneres, estils i temps 
en 35mm i en versió original subtitulada, 
curtmetratges d’escoles de cinema catalanes 
o bé nacionals i una selecció de concerts en 
viu de músiques del món. 

Calendari: dilluns, dimecres 
i divendres del 2 de juliol al 6 
d’agost
Horari: obrim portes a les 
20.30 h
de 21 h a 22 h concert de 
música en directe
22 h curtmetratge
22.15 h pel·lícula del dia
Durada: 4 h
Preu: 5 €
Tipologia: Individual
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LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA
30 MINUTS DE MÚSICA A LA PEDRERA

EDAT: a partir de 10 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Per quart any consecutiu, La 
Pedrera de Caixa Catalunya acollirà, cada 
dia durant el mes d’agost, tres actuacions 
de cambra de mitja hora de durada. Aquesta 
iniciativa, de l’Obra Social de Caixa Catalunya 
i de la Fundació Mas i Mas, va tenir un èxit 
aclaparador en la passada edició, amb totes 
les localitats exhaurides i, de ben segur, 
enguany esdevindrà també una de les 
principals propostes d’oci i culturals de l’estiu 
a Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte 
és apropar al públic la música de cambra i 
donar-li a conèixer l’impressionant planter 
d’intèrprets i creadors del nostre país, fent-lo 
gaudir, alhora, de la bellesa arquitectònica 
d’una de les creacions més emblemàtiques 
del genial Gaudí. Un marc encisador per 
experimentar en directe clàssics com Albéniz, 
de Falla, Montsalvatge, Mozart, Beethoven i 
Chopin, entre d’altres. Dos dels concerts més 
especials seran el d’inauguració El clarinet 
alemany amb Arnau Tomàs Realp, Jose Luis 
Estelles i Hyosun Lim, i el de cloenda, prota-
gonitzat pel Trio Arriaga - Felipe Rodríguez, 
David Apellániz i Daniel Ligorio. 

“ALÇA MANELA” COMPANYIA FACTORIA MASCARÓ

EDAT: a partir de 4 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Passeig pel cicle anual a 
partir de danses que es ballen a les diferents 
estacions. D’aquesta manera, es repassen 
diferents gèneres de dansa catalana: un 
Ball Pla, una Sardana, una Jota o un Ball de 
Bastons... 

Calendari: diumenge 20 
de juny
Horari: 12 h
Durada: 45 min
Preu: 3 € venda d’entrades 
a Telentrada 902 10 12 12 
gratuït per a clients de Caixa 
Catalunya i nens fins a 12 
anys. Cal reservar prèviament 
al 902 10 12 12 
Tipologia: famílies

Calendari: cada dia del  31 
de juliol al 31 d’agost 
Horari: 19 h, 20 h, 21 h 
Inauguració i cloenda a les 20 h
Durada: inauguració 31 de juliol 
i cloenda 31 d’agost: 1 h. La 
resta de concerts: 30 minuts
Preu: els concerts de 30 
minuts
taquilla: general 8 € / reduïda 
7 € 
taquilla anticipada: general: 7 € / 
reduïda: 6 €
telentrada (web i telèfon): 5 € 
inauguració i cloenda:
taquilla: General 15 €/ 
reduïda 14 € 
taquilla anticipada: general: 14 € / 
reduïda: 13 € 
telentrada (web i telèfon): 12 €
Tipologia: individual
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DANSA ARA, A LA PEDRERA DE CAIXA  
CATALUNYA

EDAT: a partir de 14 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: En aquesta segona edició 
de Dansa ara, a La Pedrera de Caixa 
Catalunya hem volgut obrir els diversos 
espais de l’edifici tant a joves creadors com 
a coreògrafs reconeguts amb la intenció 
d’oferir un diàleg entre l’espai i el moviment. 
L’Obra Social de Caixa Catalunya presenta 
sis propostes de dansa en quatre sessions 
adaptades, pensades o treballades espe-
cialment per a l’espai que cada coreògraf ha 
escollit. Diàlegs creatius entre arquitectura, 
dansa i noves tecnologies. 

“OVNI” COMPANYIA FARRÉS BROTHERS 

EDAT: a partir de 6 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: En un observatori astronò-
mic, dos astrònoms miren la nit: els estels, 
els planetes i la immensitat del cosmos. Però 
quan es fa clar, observen el seu veïnat, on 
veuen uns pares que no tracten bé la seva 
filla. Mentrestant, un marcià busca un lloc 
on aparcar. Sense voler, provocarà canvis 
importants entre els habitants de la Terra, 
i ens mostrarà que una família pot ser de 
maneres molt diferents, només cal que els 
que la formen s’estimin. 

Calendari: diumenge 6 de juny
Horari: 12 h
Durada: 60 min
Preu: 3 €. venda d’entrades 
a Telentrada 902 10 12 12 
gratuït per a clients de Caixa 
Catalunya i nens fins a 12 anys
cal reservar prèviament al 902 
10 12 12 
Tipologia: famílies

Calendari: els dimecres 26 de 
maig i 2, 9 i 16 de juny
Horari: 20.30 h
Durada: 40 min
Preu: 3 € 
Tipologia: individual
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POBLE ESPANYOL DE BARCELONA
CAVALLS DE MENORCA - TUTATIS PRODUCTORA

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Espectacle de teatre de ca-
rrer, una visió personal de la celebració me-
norquina de Sant Joan que recrea l’animalitat 
primitiva del cavall i recupera el pes de la 
tradició en una representació contemporà-
nia. Un espectacle de carrer, únic i original 
que no et deixarà indiferent.

CONCERTS D’ESTIU AL POBLE ESPANYOL

EDAT: a partir de 16 anys
ACTIVITAT: altres
DESCRIPCIÓ: Un any més, la plaça Major 
del Poble bategarà amb l’actuació de molts 
artistes. Durant el mes de juny i juliol, els 
Concerts d’Estiu al Poble Espanyol ens 
oferiran la millor música a l’aire lliure; una 
selecció oberta a moltes tendències i deslli-
gada d’estereotips.

CONTECOLORS - Cia. LA MANDARINA

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Espectacle de dansa con-
temporània i teatre gestual. En Brotxes és un 
pintor fantàstic que té una feina molt impor-
tant: quan plou i surt el sol ha de pintar l’arc 
de Sant Martí. Però, el nostre amic és una 
mica maldestre i sense adonar-se ha abocat 
els pots de pintura de manera que els colors, 
que ja estan cansats de tanta feina, s’han 
escapat i s’han amagat a la natura. Per sort 
trobarà uns follets que ballant l’ajudaran.

Calendari: 6, 13 i 27 de juny
Horari: de 12.30 a 13.30 h
Durada: 1 h
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies

Calendari: 4, 11, 18 i 25 
de juliol
Horari: de 12.30 h a 13.30 h
Durada: 1 h
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies

Calendari: juny i juliol
Horari: a consultar segons 
concert
Durada: a consultar segons 
concert
Preu: a consultar segons 
concert
Tipologia: individual
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ESPECTACLE DE FESTA MAJOR

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: espectacle
DESCRIPCIÓ: Espectacle de Festa Major, 
amb motiu de les Festes de la Mercè.

FESTA DEL MEDI AMBIENT

EDAT: de 3 a 12 anys
ACTIVITAT: taller + espectacle
DESCRIPCIÓ: Festa del Medi Ambient amb 
tallers i espectacles.

 

Calendari: 5, 12, 19 i 26 de 
setembre
Horari: de 12.30 a 13.30 h
Durada: 1 h
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies

Calendari: 20 de juny
Horari: d’11 h a 18 h
Durada: tot el dia
Preu: activitat inclosa en 
l’entrada al Poble Espanyol
Tipologia: famílies
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ART

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

c/ Aragó, 255
08007 Barcelona
Informació: 93 487 03 15
www.fundaciotapies.org

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Informació: 93 443 94 70
www.fundaciomiro-bcn.org

FUNDACIÓ SUÑOL

Pg. de Gràcia, 98
08008 Barcelona
Informació: 93 496 10 32
www.fundaciosunol.org

MUSEU BARBIER-MUELLER D’ART PRECOLOMBÍ DE BARCELONA

c/ Montcada, 14
08003 Barcelona
Informació: 93 310 45 16
www.amigosprecolombino.es

MACBA-MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA

Pl. dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Informació: 93 412 14 13
www.macba.cat

MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA

Av. de la Catedral, 4
08002 Barcelona
Informació: 93 315 22 13 i 93 270 10 17
www.cultura.arqbcn.cat

MUSEU FREDERIC MARÈS

Pl. de Sant Lu, 5-6
08002 Barcelona
Informació: 93 256 35 00
www.museumares.bcn.cat
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MNAC-MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Palau Nacional 
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Informació: 93 622 03 76
www.mnac.cat

MUSEU PICASSO

c/ Montcada, 15-23
08003 Barcelona
Informació: 93 256 30 00
www.museupicasso.bcn.cat

ARTS APLICADES

MUSEU DE CERÀMICA DE BARCELONA

Palau Reial de Pedralbes 
Av. Diagonal, 686
08034 Barcelona
Informació: 93 256 34 65 
www.museuceramica.bcn.cat

ARTS  VISUALS I DISSENY

DISSENY HUB BARCELONA

DHUB-MUSEU DE LES ARTS DECORATIVES
DHUB-MUSEU TÈXTIL I D’INDUMENTÀRIA

Palau de Pedralbes 
Av. Diagonal, 686
08034 Barcelona
Informació: 93 256 34 63
www.dhub-bcn.cat

DHUB-MONTCADA

c/ Montcada, 12
08003 Barcelona
Informació: 93 256 23 00
www.dhub-bcn.cat



73 /Informació i inscripcions

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

COSMOCAIXA. FUNDACIÓ “LA CAIXA”

c/ Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Informació: 93 212 60 50
www.lacaixa.es/obrasocial

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA

Moll d’Espanya del Port Vell, s/n
08039 Barcelona
Informació: 93 221 74 74
www.aquariumbcn.com

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS. JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA

c/ Font i Quer, 2
08038 Barcelona
Informació: 93 256 22 20
www.museuciencies.bcn.cat

HISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, ETNOLOGIA I MÚSICA

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Pl. Pons i Clerch, 2, planta 2a
08003 Barcelona
Informació: 93 256 34 20
www.bcn.cat/arxiu/fotografic

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Pg. de Santa Madrona, 39-41
08038 Barcelona
Informació: 93 424 65 77
www.mac.cat

MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA

c/ Lepant, 150
08013 Barcelona
Informació: 93 256 36 51
www.museumusica.bcn.cat

,
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MUHBA-MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA

MUHBA-PLACA DEL REI

Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona
Informació: 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

MUHBA-CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CALL

Plta. Manuel Ribé, s/n
08002 Barcelona
Informació: 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

MUHBA-MONESTIR DE PEDRALBES

Bda. del Monestir, 9
08034 Barcelona
Informació: 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

MUHBA-PARK GÜELL CASA DEL GUARDA

c/ Olot, s/n 
08024 Barcelona
Informació: 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

MUHBA-REFUGI 307

c/ Nou de la Rambla, 169 
08004 Barcelona
Informació: 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Pl. de Pau Vila,3
08003 Barcelona
Informació: 93 225 42 44
www.mhcat.cat

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA. FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS

c/ València, 284
08008 Barcelona
Informació: 93 488 01 88
www.museuegipci.com

,
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MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA

Pg. de Santa Madrona,s/n. 
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Informació: 93 215 52 64
www.museuetnologic.bcn.cat

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

Av. Drassanes, s/n
08001 Barcelona
Informació: 93 342 99 20
www.mmb.cat

MUSEUS TEMÀTICS

MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT

Av. de  l’Estadi, 60
08038 Barcelona
Informació: 93 426 06 60
www.museuolimpicbcn.cat

MUSEU DE LA XOCOLATA

c/ Comerç, 36
08003 Barcelona
Informació: 93 268 78 78
www.museuxocolata.cat

CENTRES D’EXPOSICIÓ

ARTS SANTA MÒNICA

La Rambla, 7
08002 Barcelona
Informació: 93 316 28 10
www.artssantamonica.cat

CAIXAFORUM. FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Informació: 902 22 30 40
www.lacaixa.es/obrasocial 
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CCCB-CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

c/ Montalegre, 5
08001 Barcelona
Informació: 93 306 41 00
www.cccb.org

FUNDACIÓ FRANCISCO GODIA

c/ Diputació, 250
08007 Barcelona
Informació: 93 272 31 80
www.fundaciofgodia.org

FUNDACIÓ VILA CASAS. CAN FRAMIS

c/ Roc Boronat, 116-126
08018 Barcelona
Informació: 93 320 87 36
canframis@fundaciovilacasas.com 

FUNDACIÓ VILA CASAS. ESPAI VOLART-ESPAI VOLART 2

c/ Ausiàs Marc, 22
08010 Barcelona
Informació: 93 481 79 85
espaivolart@fundaciovilacasas.com 

LA CAPELLA

c/ Hospital, 56
08001 Barcelona
Informació: 93 442 71 71
www.bcn.cat/canalcultura

LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE 
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Informació: 93 316 10 00
www.bcn.cat/canalcultura

PALAU ROBERT. GENERALITAT DE CATALUNYA

Pg. de Gràcia, 107
08008 Barcelona
Informació: 93 292 12 60
www.gencat.cat/palaurobert
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ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC

CASA AMATLLER

Pg. de Gràcia, 41
08007 Barcelona
Informació: 93 487 72 17
www.amatller.org 

CASTELL DE MONTJUÏC

Ctra. de Montjuïc, 66
08038 Barcelona
Informació: 93 256 44 40
www.bcn.cat/castelldemontjuic

LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA

c/ Provença, 261
08008 Barcelona
Informació: 902 400 973
www.obrasocial.caixacatalunya.com/cultura

POBLE ESPANYOL DE BARCELONA

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, s/n (Antiga Av. Marqués de 
Comillas, 13)
08038 Barcelona
Informació: 93 508 63 00
www.poble-espanyol.com

TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

c/ Mallorca, 401
08025 Barcelona
Informació: 93 207 30 31
www.sagradafamilia.org










