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L’Aquàrium de Barcelona
www.aquariumbcn.com

 Activitats: gratuïtes  Entrada: de pagament

Activitat: 

Visita guiada de cap de setmana

Dia: 12   Hora: 11.30 h   Durada: 1 h

Tens curiositat per conèixer com 
viuen, què mengen i com es defensen 
els peixos de les nostres costes? 
Vols gaudir de la gran varietat que 
presenten els peixos d’aigües més 
càlides? I conèixer també molts dels 
altres organismes que viuen al fons 
marí? Vine i participa en les visites 
guiades que oferim els caps de 
setmana!

Activitat:

Joc de pistes

Dies: 12 i 13   Durada: Tot el dia

Vols descobrir algunes curiositats dels 
organismes que s’amaguen als nostres 
aquaris? Vine amb els amics o la 
família i participa en el joc de pistes de 
L’Aquàrium de Barcelona.

Activitat: 

Les estrelles del mar

Dia: 13   Hora: 11.30 h   Durada: 30 min

Sabies que al mar hi ha mols altres 
organismes que no són peixos? Saps 
d’on vénen les estrelles de mar? I 
quants braços tenen? T’has preguntat 
mai com camina un eriçó de mar? Has 
vist mai un cranc que carrega la casa 
a l’esquena? Vine i participa en aquest 
taller on t’explicaran una història per 
conèixer quins animals conviuen amb 
els peixos de les nostres platges.

Edat recomanada: 

Activitat: 

Els pingüins, aus amb esmòquing

Dies: 12 i 13   Hora: 16.30 h   Durada: 45 min

Sabies que els pingüins són aus 
adaptades a la vida marina? I que els 
pingüins viuen al gel? A L’Aquàrium de 
Barcelona et presentem algunes de les 
espècies més conegudes de pingüins. Vine 
i participa en aquesta activitat per saber 
com són i com es comporten aquestes aus 
tan elegants i aprofita per dialogar amb 
els cuidadors mentre els donen menjar.

Arxiu  Històric 
de la Ciutat de Barcelona
www.arxiuhistoric.bcn.cat

Activitat: 

Jornada de portes obertes a 
l’exposició “Indianes, valor afegit”

Dia: 12   Hora: de 9 a 13 h 

El propòsit de la mostra és posar de 
relleu la importància de la manufactura 
de les indianes a la Barcelona del 
segle xviii com a primera etapa de 
la revolució industrial, a través de 
diversos materials, entre els quals 
destaquen els dibuixos per estampar de 
la col·lecció Santiago Marco.

Centre de Cultura
Contemporània 
de Barcelona (CCCB) 
www.cccb.org

Activitat: 

Jornada de portes obertes   
a les exposicions

Dia: 12   Hora: d’11 a 20 h 

Visita lliure a les exposicions “El 
d_efecte barroc. Polítiques de la 
imatge hispana” i “Desapareguts” 
de Gervasio Sánchez. La primera 
exposició reflexiona sobre els tòpics 
d’una imatge, la hispana, que potser no 
reflecteix la realitat, i la segona, sobre 
la crua realitat dels casos de persones 
desaparegudes arreu del món.

Edat recomanada: 
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CaixaForum Barcelona 
www.laCaixa.es/ObraSocial

Activitat:

El fil del mite. Mites i tradició oral
El Minotaure, Teseu i Ariadna, 
Dèdal i Ícar 

Dies: 12 i 13   Hora: dissabte, a les 17.30 h
  diumenge, a les 12.00 h
Durada: 50 min   Entrada: gratuïta

Cost de l’activitat:
descompte del 50% pagant amb targetes de 
”la Caixa”

Us proposem l’aproximació a tres 
clàssics populars, el Minotaure, Teseu i 
Ariadna i Dèdal i Ícar.
De ben segur que les seves històries 
seguiran atrapant les generacions 
més joves amb els interrogants 
transcendentals que plantegen.

Edat recomanada: 

Activitat:

Activitats al voltant de l’edifici

Dies: 12 i 13   Durada: Tot el dia
Entrada: gratuïta

Les motxilles de CaixaForum
Amb el suport de les motxilles, que 
contenen explicacions amenes i 
materials per fer diverses activitats, 
descobrireu els secrets que s’amaguen 
rere l’edifici, fent de guies vosaltres 
mateixos i disposant del temps que 
vulgueu.

Edat recomanada: 

Joc de pistes de CaixaForum 
Deixeu-vos guiar per les indicacions del 
joc de pistes i divertiu-vos en família, 
amb les activitats que s’hi proposen.

Edat recomanada:  (activitat gratuïta)

Sol LeWitt: variacions sobre un tema 
Un kit amb diferents jocs a l’entorn 
d’Splat!, el gran mural de l’artista 
Sol LeWitt ubicat al vestíbul de 
CaixaForum. 

Edat recomanada: 

Trenca’t la closca a CaixaForum 
Els trencaclosques ens descobreixen 
perspectives inusuals de l’edifici i 
detalls que passen desapercebuts.

Edat recomanada:  (activitat gratuïta)

Activitat:

Joc de pistes a les exposicions:  
“Rutes d’Aràbia. Tresors 
arqueològics d’Aràbia” i 
“Construir la Revolució. Art i 
arquitectura a Rússia 1915-1935”

Dies: 12 i 13   Hora: tot el dia

Cost de l’activitat: gratuïta 

Entrada: gratuïta

Jocs de pistes de les exposicions. 
Divertiu-vos en família observant 
les obres i fent les activitats que hi 
proposem.

Edat recomanada: 

Activitat:

“Visites en família a les 
exposicions Rutes d’Aràbia. 
Tresors arqueològics del regne 
d’Aràbia Saudita” i “Construir la 
Revolució. Art i arquitectura a 
Rússia 1915-1935”

Dies: 12 i 13 Hora: dissabte, a les 18 h 
  diumenge, a les 12 h
Durada: 45 min   Entrada: gratuïta
Cost de l’activitat: gratuïta

Activitat:

RetraArt (Taller d’art al labo)

Dies: 12 i 13   Hora: dissabte, d’11 a 14 h 
   diumenge, d’11 a 14 h

Taller d’expressió plàstica 
contemporània.
Ja sabeu que, per retratar-nos, podem 
dibuixar o fer una fotografia, però 
també podem trobar altres maneres de 
fer-ho. Us convidem a descobrir com 
representar-vos amb noves formes i 
recursos plàstics: lletres, mesures, 
empremtes, dates o potser fins i tot 
números... Els enigmes de la vostra 
representació els coneixereu vosaltres, 
però us reconeixeran els vostres 
amics?

Edat recomanada: 
Observacions: els nens i les nenes han 
d’anar acompanyats d’un adult.

Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta
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Activitat:

Espais educatius de les exposicions 
“Rutes d’Aràbia. Tresors 
arqueològics del regne d’Aràbia 
Saudita” i “Construir la Revolució. 
Art i arquitectura a Rússia  
1915-1935”

Dies: 12 i 13   Hora: tot el dia

A les sales d’exposició trobareu 
uns espais dedicats a les famílies 
on us proposem activitats al voltant 
de diverses idees extretes de cada 
exposició. Divertiu-vos en família 
observant les obres i fent les activitats 
que hi proposem.

Edat recomanada: 

Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Castell de Montjuïc
www.bcn.cat/castelldemontjuic
www.aster.org

Activitat:

Observació del sol des del castell 
de Montjuïc

Dia: 12   Horari: d’11 a 14 h
Cost de l’activitat: gratuïta

Entrada: gratuïta

Observació solar mitjançant telescopis 
a la terrassa del castell de Montjuïc, 
amb la col·laboració de l’Agrupament 
de Barcelona.

Edat recomanada: totes les edats

CosmoCaixa Barcelona
www.laCaixa.es/ObraSocial

Activitat:

Clik

Dies: 12 i 13   Hora: 12 h
Durada: 50 min
Entrada: gratuïta
Cost de l’activitat: 1,50 € (50% de 
descompte amb targetes de ”la Caixa”)

Acompanyats d’un monitor, observareu 
a través de lupes i calidoscopis 
gegants, experimentareu amb 
instruments musicals, remolins 
d’aigua, bombolles de sabó immenses 
i túnels de vent. També podreu 
manipular màquines que ens permeten 
aixecar el pes d’un hipopòtam!
Aquestes primeres descobertes 
científiques per a nens i nenes de 3 a 6 
anys donen les claus als infants per a 
una futura comprensió de la realitat i 
del mètode científic.

Edat recomanada: 

Activitat:

Activitat: taller Música de 
reciclatge: construïm un 
instrument musical

Dies: 12 i 13
Hora: 11, 11.45, 12.30, 15, 16, i 17 h
Durada: 30 min
Cost de l’activitat: gratuïta

Entrada: gratuïta

Als grans científics sempre els ha 
agradat la mús ica. I a la Laia, també! 
Entre experiment i experiment, a la 
Laia li agrada distreure’s i inspirar-se 
tocant la flauta. Però no és una flauta 
normal i corrent, sinó una de ben 
particular, construïda amb material 
reciclat i que, a més, sona molt bé!
La voleu veure? Us agradaria fer-
vos-en una? Doncs, feu-la i després 
podreu participar en el concert amb 
l’Orquestra Reciclofònica!
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Activitat:

Astronomia: 3.000 anys 
d’observació del cel

Dies: 12 i 13   Hora: 12, 16 i 19 h
Durada: 40 min
Cost de l’activitat: 2 € / tarifa reduïda: 1,5  € 
/ (50% descompte amb targetes de ”la 
Caixa”)

Entrada: gratuïta

Programa de vídeo a cúpula completa
L’home ha sentit sempre una fascinació 
especial pel cel estelat. No ens ha 
d’estranyar, per tant, que l’astronomia 
sigui la més antiga de les ciències. El 
descobriment del cosmos ha estat, 
és i sempre ho serà, una aventura 
apassionant.

Sessió accessible amb audiodescripció en 
castellà
Servei de bucle magnètic
Interpretació en llenguatge de signes

Edat recomanada: 

Activitat:

Concert participatiu: l’Orquestra 
Reciclofònica 

Dies: 12 i 13   Hora: 13 i 18 h
Durada: 55 min
Cost activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Us imagineu que us convertíssiu en 
recicluthiers? A CosmoCaixa tindreu 
l’oportunitat de tocar en un concert 
participatiu  a càrrec de l’Orquestra 
Reciclofònica mitjançant la projecció 
d’una partitura dinàmica gegant.
Un pal de fregar que s’ha convertit 
en violí, el tub d’un submarinista 
transformat en flauta dolça, una 
guitarra elèctrica feta amb una 
paella, la galleda que ara sona com 
un bombo... Si heu assistit al taller 
Música de reciclatge, podreu utilitzar la 
flauta de canyetes que heu construït. I 
si no, no us preocupeu: els músics us 
donaran instruments, us ensenyaran a 
tocar-los i també hi podreu participar!

Edat recomanada: famílies i nens i nenes 
Places limitades

Activitat:

PlastiCiència: experiments amb 
materials pastosos

Dies: 12 i 13
Hora: 11, 12, 16 i 17 h
Durada: 30 min
Cost de l’activitat: gratuïta

Entrada: gratuïta

És sòlid? És líquid? És gas? No! És 
una... pasta! A la Laia li encanta 
experimentar i jugar amb tota mena 
de pastes, plàstics, escumes... Voleu 
ajudar-la en les seves investigacions? 
I és que és ben certa la dita que 
assegura: “el secret és a la pasta”!

Edat recomanada: famílies i nens i nenes 

Activitat:

Planetari digital: Gènesi

Dies: 12 i 13   Hora: 11, 14 i 18 h
Durada: 35 min
Cost de l’activitat: 2 € /tarifa reduïda: 1,5 €                   
/ (50% de descompte amb targetes de ”la 
Caixa”)
Entrada: gratuïta 

La història de l’Univers, des 
dels orígens fins ara, per acabar 
contemplant el cel que podem veure 
avui dia des del nostre planeta.

Sessió accessible amb audiodescripció en 
castellà
Servei de bucle magnètic
Interpretació en llenguatge de signes
Edat recomanada: adults, joves i famílies
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Activitat:

Planetari digital:   
la carrera cap a la Terra

Dies: 12 i 13   Hora: 13 h
Durada: 35 min
Cost de l’activitat: 2 € / tarifa reduïda: 1,5 €      
/ (50% de descompte amb targetes de ”la 
Caixa”)

Entrada: gratuïta

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.

Servei de bucle magnètic
Edat recomanada: famílies i nens i nenes 

Activitat:

Taller Toca, toca!

Dies: 12 i 13   Hora: 11, 14, 15 i 17 h
Durada: 50 min
Cost de l’activitat: 2 € / tarifa reduïda: 1,5 €      
/ (50% de descompte amb targetes de ”la 
Caixa”)

Entrada: gratuïta

Un espai on ens podrem apropar a tres 
ambients ben diferenciats i on se’ns 
desvetllaran emocions i sensacions 
al voltant dels éssers vius que els 
habiten. D’aquesta manera, aprendrem 
a respectar la natura.
Saber protegir-los és cuidar el planeta!

Edat recomanada: famílies i nens i nenes 

Disseny HUB Barcelona 
(DHUB)
www.dhub-bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes a les 
exposicions gratuïtes

Dia: 12   Hora: d’11 a 20 h

Exposicions que es poden visitar: “Full 
printed. Imprimint objectes”,
“Hàbitats i contra-hàbitats”, “Italy: The 
domestic Landscape”, MoMA 1972, i
“Fortuny i la llàntia meravellosa”

Museus DHUB (Museu 
de les Arts Decoratives 
i Museu Tèxtil i 
d’Indumentària)
www.dhub-bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes a les 
exposicions 

Dia: 12   Hora: dissabte, d’11 a 20 h

Exposicions de les col·leccions dels 
museus (Museu de les Arts Decoratives, 
Museu Tèxtil i d’Indumentària): 

-“De l’objecte únic al disseny de producte”

-“El cos vestit”
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El Poble Espanyol 
de Barcelona
www.poble-espanyol.com

Activitat:

El camí de Wasahali - Fanatik  
Visual
Taller d’elaboració d’un capgròs 
de paper

Dia: 13   Hora: taller, de 10.30 a 12 h   
  espectacle, a les 12.30 h
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: de pagament. Nens fins a 12 anys, 
gratuïta

Espectacle de teatre multimèdia. La 
història transcorre en una sabana 
africana imaginària, on les peripècies 
que viuen una nena i un nen en un món 
estrany, acompanyats per un conjunt 
d’animals pintorescos, els conduiran 
a descobrir el sentit de la vida amb un 
somriure.

Fundació Joan Miró
www.fundaciomiro-bcn.org

Activitat:

Mini Night a la Fundació Joan Miró

Dia: 12   Hora: de 10.30 a 22 h
Cost de l’activitat: gratuïta

Entrada: gratuïta

Trobada de Mini Coopers, visita a 
l’exposició d’Art Britànic “Let Us Face 
the Future”, projecció de la pel·lícula 
dels anys 60 a l’exterior (autocinema).

Activitat:

A petita escala

Dia: 13   Hora: 11 h
Durada: 2 hores
Cost de l’activitat: gratuïta

Entrada: gratuïta

L’activitat s’inicia amb un recorregut 
per alguns espais de la Fundació. Un 
cop al taller, els participants, seguint 
les instruccions dels educadors, 
munten i acoblen les peces d’una 
maqueta de la Fundació a escala 1:20. 

Les peces encaixen entre la maqueta 
i l’edifici real. Per acabar, a partir de 
les reproduccions de la planta i d’un 
alçat de la maqueta, els alumnes fan la 
representació gràfica de l’edifici.

Activitat:

Portes obertes

Dia: 13   Hora: de 10 a 14 h

Visita a la col·lecció permanent de Joan 
Miró i l’exposició temporal “Let Us Face 
the Future”.

Edat recomenada: totes les edats

Fundació Antoni Tàpies
www.fundaciotapies.org

Activitat:

Rastres de pluja, marques de foc

Dia: 12   Hora: 17 h
Durada: 1 h 30 min
Cost: amb reserva el dia anterior, abans 
de les 15 h: 3 €; sense reserva: 7 €; 
estudiants, jubilats persones a l’atur: 5,60 €. 
Nens i nenes, joves fins a 16 anys i Amics de 
la Fundació: gratuït.

Visita dinamitzada orientada a 
descobrir en l’obra d’Antoni Tàpies 
la presència d’empremtes, rastres i 
marques. Seguidament tindrà lloc una 
activitat plàstica en què s’ensenyaran 
algunes tècniques per capturar 
textures, com ara el frottage.

Edat recomanada: de 6 a 12 anys



14 15

Activitats als museus

Fundació Rocamora
www.rocamora.es

Activitat:

La Fundació Rocamora obre 
portes per les festes de Santa 
Eulàlia 

Dia: 12   Hora: 12 h i 13 h
Durada: 1 hora
Cost: 8,5 € (15% de descompte)

Visita comentada de la casa on va viure 
Manuel Rocamora, palauet isabelí 
situat al barri del Putxet. Manuel 
Rocamora va reunir 4.000 peces 
d’indumentària antiga que van donar 
origen al Museu de la Indumentària de 
Barcelona. A l’interior de l’habitatge 
podrem veure col·leccions de ceràmica 
d’Alcorà, dibuix, pintura i escultura dels 
segles xix i xx (Ramon Casas, Manolo 
Hugué...).

Edat recomanada: 

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona - 
Jardí Botànic  
de Barcelona
www.museuciencies.bcn.cat

Activitat:

Missió supervivència

Dia: 13   Hora: d’11.30 a 14 h
Durada: 40 min
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Espai d’autodescoberta on els científics 
més petits i els més grans podrem 
observar, experimentar, investigar i 
deduir al voltant de les característiques 
d’algunes plantes per tenir l’èxit en el 
clima mediterrani.

Edat recomanada: 

Activitat:

Orígens: Terra i Vida, una història 
compartida

Dia: 13   Hora: 12 h (es recomana reservar)
Durada: 2 hores
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta 

Us proposem un trajecte a través de 
diverses activitats per formular-nos 
preguntes al voltant de l’origen de la 
vida i l’evolució al llarg del temps: Gaia, 
un ésser casual; Juguem a fer néixer la 
vida; L’home ve del mico?

Edat recomanada:  

Activitat:

Jornada de portes obertes al Jardí 
Botànic de Barcelona

Dies: 12 i 13   Hora: de 10 a 18 h
Durada: tot el dia

Visita a l’exposició temporal: “Descobrir 
Eugeni Sierra: les passes d’un 
il·lustrador internacional” i a l’exposició 
permanent: “Totes les Mediterrànies 
del món”.

Edat recomanada: totes les edats

MUHBA. Museu 
d’Història de Barcelona - 
Domus i Sitges
www.museuhistoria.bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes

Dia: 12
Hora: dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 19 h
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MUHBA. Museu 
d’Història de Barcelona - 
Via Sepulcral Romana
www.museuhistoria.bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes

Dia: 12
Hora: de 10 a 14 i de 16 a 19 h

MUHBA. Museu 
d’Història de Barcelona - 
El Call
www.museuhistoria.bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes

Dia: 12   
Hora: d’11 a 18 h

MUHBA. Museu 
d’Història de Barcelona - 
Plaça del Rei
www.museuhistoria.bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes

Dia: 12
Hora: de 10 a 14 i de 16 a 19 h

MUHBA. Museu 
d’Història de Barcelona - 
Monestir de Pedralbes
www.museuhistoria.bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes

Dia: 12
Hora: de 10 a 14 h
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Museu d’Història de 
Catalunya
www.mhcat.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes

Dia: 13   Hora: de 10 a 14.30 h

Accés lliure a les exposicions 
permanents del museu i a la temporal 
“100 anys d’anarcosindicalisme”. 
També es pot visitar el nou fons 
del Museu d’Història de Catalunya 
amb obres d’artistes per a portades 
històriques del diari Avui.

Edat recomanada: totes les edats

Activitat:

Visita guiada al museu

Dia: 13   Hora: de 12 a 14 h

Visita guiada des de la prehistòria fins a 
l’època democràtica. A les 12 hores (segona 
planta) i a les 13 hores (tercera planta).

Edat recomanada: totes les edats
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Activitat:

El sucre. Quina història!

Dia: 13   Hora: d’11.30 a 13.30 h

Itinerari en el qual, a partir de 
l’observació i del sentit del gust, es 
coneixeran les maneres que s’han fet 
servir al llarg del temps per endolcir 
els aliments. Durant el recorregut, 
es tasten menges dolces (sucre, 
melmelada, mel, melassa...).

Edat recomanada: de 6 a 12 anys
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Activitat:

Itinerari urbà “Barcelona 1714. 
Escenaris de la Guerra de 
Successió”

Dia: 12   Hora: d’11.30 a 13.30 h

El Museu d’Història de Catalunya 
proposa una passejada pels escenaris 
cabdals de la Guerra de Successió a 
Barcelona. Al llarg del recorregut, es 
visitaran els indrets on es va produir 
el setge, que es va prolongar durant 
catorze mesos i va culminar l’11 de 
setembre de 1714.

Públic general
Cost de l’activitat: 5 €
Entrada: gratuïta

Museu Barbier-Mueller 
d’Art Precolombí de 
Barcelona
www.amigosprecolombino.es

Activitat:  
Jornada de portes obertes (dia 12)

Hora: d’11 a 20 h

Es podrà visitar lliurament l’exposició 
“Rastres del Nord. La Nord-amèrica 
antiga”

Activitat:  

L’ocell del tro (activitat familiar)

Dia: 13   Hora: de 12 a 13 h
Durada: 1 h
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: de pagament

Narració de llegendes i contes mítics 
de cultures del continent americà. 
Presentades de manera senzilla, 
imaginativa, acurada i potent per dues 
veus.

Edat recomanada: 
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Museu d’Art 
Contemporani                  
de Barcelona
www.macba.cat

Activitat:  
Taller de Santa Eulàlia

Dies: 12 i 13
Hora: dissabte, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
 diumenge, d’11 a 14 h

Tallers oberts amb motiu de les festes 
de Santa Eulàlia. Vine amb la càmera, 
el mòbil i amb un guió que t’hagis 
inventat, que emetrem en directe! Et 
convidem a participar en l’elaboració 
d’un programa de televisió especial 
on podràs ser reporter per un dia, 
participar en un concurs de pregunta-
resposta, petits contra grans, o 
improvisar el xou que hagis assajat.

Edat recomanada: 
Cost de l’activitat: gratuïta

Entrada: de pagament

Museu d’Arqueologia    
de Catalunya
www.mnac.cat

Activitat:  
Jornada de portes obertes

Dia: 12
Hora: de 9.30 a 19 h

Museu de la Música       
de Barcelona. L’Auditori
www.museumusica.cat

Activitat:

Contabile

Dia: 13   Hora: 17 h
Durada: 1 h
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Una proposta d’aproximació a les 
col·leccions del museu a partir 
d’un repertori de contes musicals 
embolcallats amb música en viu.

Edat recomanada: de 6 a 12 anys

Museu de Ceràmica
www.museuceramica.bcn.cat

Activitat:

Jornada de portes obertes i visites 
guiades a l’exposició “Zoomania. 
Del símbol a la mascota”

Dia: 12
Hora: portes obertes: de 10 a 18 h / visites 
guiades: a les 12 i a les 13 hores
Durada: visites guiades: 1 h
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Dues visites guiades a l’exposició, en 
català o en castellà.
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Activitats als museus

Palau Moxó
www.palaumoxo.com

Activitat:

El Palau Moxó obre portes per les 
festes de Santa Eulàlia

Dia: 12   Hora: 12 i 13 hores
Durada: 1 h aprox.

Entrada: 8,5 € (15% de descompte)

Visita comentada del Palau Moxó, 
construït el 1770 i que conserva el 
mobiliari i l’interior originals.

Edat recomanada: 

Activitat:

La Laia visita un palau

Dia: 12   Hora: 12 h
Cost de l’activitat: 6 €/nen

Els nens faran una titella de la Laia i 
coneixeran com es viu en un palau del 
segle xviii. 

Fundació Arqueològica 
Clos - Museu Egipci       
de Barcelona
www.museuegipci.com

Activitat:

Visita a la col·lecció permanent       
i a les exposicions temporals

Dia: 12   Hora: de 10 a 20 h
Durada: tot el dia

Promoció 2 x 1 en el preu de l’entrada 
general.

Museu Etnològic            
de Barcelona
www.museuetnologic.bcn.cat

Activitat:  
Jornada de portes obertes

Dia: 12   Hora: 10 a 19 h
Durada: tot el dia

Activitat:  
“25 anys de contes: La biblioteca 
del follet”, contes i curtmetratges 
sobre els 25 anys de contes

Dia: 13   Hora: 11.30 h
Durada: 1 h i mitja
Cost de l’activitat: gratuïta
Entrada: gratuïta

Resum dels 25 anys de contes a càrrec 
de Mercè Escardó, narradora i rectora 
de la Biblioteca Can Butjosa de Parets 
del Vallès.

Museu Frederic Marès
www.museumares.bcn.cat

Activitat:  
Jornada de portes obertes a 
l’exposició “Estem d’obres, visita 
el nostre pati”

Dies: 12 i 13   Hora: de 10 a 18 h

Mentre el museu estigui tancat, 
unes pantalles tàctils instal·lades 
al pati permeten visitar-lo d’una 
manera diferent: fer un tomb per les 
sales, conèixer les col·leccions més 
destacades o seguir l’evolució de les 
obres de millora. 

Edat recomanada: totes les edats
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Activitats als museus

Museu Marítim                
de Barcelona 
www.mmb.cat

Cost de les activitats: gratuïtes                               
Entrada: gratuïta

Activitat: 

Les Laies es fan a la mar

Dia: 12   Durada: de 10 a 13 h

El Museu Marítim convida Eulàlies i 
Laies el dia de la seva santa, a navegar 
en el pailebot del Museu Marítim, el 
Santa Eulàlia. El dissabte 12 de febrer, 
dia de santa Eulàlia, es convoca les 
Eulàlies i Laies, que s’hi hagin inscrit 
prèviament, a les 9.30 h al pailebot 
Santa Eulàlia, amarrat al Moll de la 
Fusta. Se surt del port i es navega pel 
front marítim de la ciutat, tot gaudint de 
la navegació a bord d’un veler històric 
i de la vista de la façana marítima de 
Barcelona.

Activitat:

Jornada de portes obertes a les 
exposicions temporals

Dia: 12
Durada: de 14 a 17.30 h

“Viatge mar enllà”. L’exposició s’ha 
construït com un conjunt de pinzellades 
sobre tot allò que representa viatjar 
en vaixell en diferents èpoques i 
circumstàncies. Les causes que porten 
a embarcar-se; la preparació del viatge, 
des de la posada a punt del vaixell fins 
a les pors que suposen fer-se mar 
enllà; treballar, viure i sobreviure a 
bord i tot el que implica arribar a un 
nou món, constitueixen els àmbits 
d’aquesta exposició.

“A favor dels taurons. Un mar 
d’esperança” és una exposició 
organitzada pel Museu Marítim 
de Barcelona i la Fundació CRAM 
(Fundació per a la Conservació i 
la Recuperació d’Animals Marins), 
amb la col·laboració de la Fundación 
Biodiversidad. L’exposició forma part 
d’una campanya de sensibilització 
a favor de la biodiversitat marina 
amenaçada. La mostra pretén 

fomentar el compromís ciutadà amb la 
preservació del medi marí i promoure 
actituds ambientalment responsables.

“El Marítim entre bombes: espai 
annex al vestíbul”. El 2009, el MMB 
va celebrar el 80è aniversari de la seva 
creació. Aquesta data coincideix amb 
els setanta anys de l’acabament de la 
Guerra Civil, l’exposició situa el Museu 
Marítim en l’etapa de 1936-1939, 
a través dels documents de l’arxiu 
general. 

“Avelino Pi. NY-BCN”. Darrers dies 
per visitar l’exposició fotogràfica 
d’una part de l’obra d’Avelino Pi, 
dedicada a les competicions nàutiques 
transoceàniques en què Barcelona ha 
estat present.

Activitat:

Visita guiada a l’exposició              
“A favor dels taurons. Un mar 
d’esperança”

Dia: 12
Durada: d’11 a 14 i de 15 a 18 h

“A favor dels taurons. Un mar 
d’esperança” és una exposició 
organitzada pel Museu Marítim 
de Barcelona i la Fundació CRAM 
(Fundació per a la Conservació i 
la Recuperació d’Animals Marins), 
amb la col·laboració de la Fundación 
Biodiversidad. 
L’exposició forma part d’una campanya 
de sensibilització a favor de la 
biodiversitat marina amenaçada. La 
mostra pretén fomentar el compromís 
ciutadà amb la preservació del 
medi marí i promoure actituds 
ambientalment responsables.



26 27

Activitats als museus

Museu Nacional d’Art   
de Catalunya 
www.mnac.cat

Cost de l’activitat: gratuïta                              
Entrada: de pagament

Activitat: 

Veig, veig... molts capells

Dia: 12   Hora: 11.30 h
Durada: 2 h

Itinerari rimat i visita al taller a partir 
de la Col·lecció d’Art del Renaixement i 
Barroc i llegat Cambó.

Edat recomanada: de 8 a 12 anys

Activitat: 

EmocionAR-Te

Dia: 12   Hora: 11.30 h
Durada: 1 h 30 min

Visita dinamitzada a partir de la 
Col·lecció d’Art Modern.

Edat recomanada: de 8 a 12 anys

Activitat: 

Ets una joia!

Dia: 12   Hora: 17 h
Durada: 2 hores

Visita dinamitzada a partir de 
l’exposició “Joies d’artista. Del 
modernisme a l’avantguarda” i disseny i 
creació d’una joia al taller.

Edat recomanada: de 8 a 12 anys

Museu Picasso
www.museupicasso.bcn.cat

Activitat:  
Jornada de portes obertes

Dia: 12   
Hora: 10 a 20 h

Museu Olímpic i de 
l’Esport Joan Antoni i 
Samaranch
www.museuolimpicbcn.cat

Activitat:  
Jornada de portes obertes

Dia: 12   
Hora: 10 a 18 h


