
Benvinguts  
de nou  
al MUHBA
A partir del dimarts 2 de juny el MUHBA  
torna a obrir alguns dels seus centres,  
amb horaris provisionals. 

Us recomanem que compreu anticipadament on line 
l’entrada. Durant el mes de juny podreu gaudir d’un 50% 
de descompte sobre el preu habitual. 

A la web, al Facebook i al canal YouTube del MUHBA 
trobareu una gran varietat de materials i d’activitats en 
línia, com ara guies en format digital o visites virtuals, que 
esperem que siguin del vostre interès.

JA PODEU 

TORNAR  

AL MUHBA

HORARIS CONDICIONS 
DE LA VISITA

https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=HISTORIA&property=HISTORIA
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca
https://www.facebook.com/museuhistoriabarcelona
https://www.youtube.com/channel/UCEpgMM-azFGKRQ8qD40rbwQ


Horaris 

Centres oberts: horaris del 2 al 30 de juny de 2020

MUHBA Plaça del Rei
Dilluns tancat. 
De dimarts a divendres, de 15 a 21 h. 
Dissabtes i diumenges* de 10 a 14 i de 15 a 20 h. 
*Tancat de 14 a 15 h per desinfecció de les zones de visita.

MUHBA Via Sepulcral Romana
Dimarts d’11 a 14 h.
Diumenges d’11 a 19 h.

MUHBA Domus Sant Honorat
Diumenges de 10 a 14 h.

MUHBA Vil·la Joana
Dijpous de 10 a 14 h.
Dissabtes i diumenges, de 10 a 19 h.

MUHBA Refugi 307
Diumenges de 10 a 14 h.

Centres provisionalment tancats:

MUHBA Temple d’August

MUHBA Porta de Mar

MUHBA Domus Avinyó

MUHBA El Call

MUHBA Santa Caterina

MUHBA Park Güell. Casa del Guarda 

MUHBA Fabra i Coats

MUHBA Oliva Artés

MUHBA Casa de l’Aigua

MUHBA Bon Pastor

MUHBA Turó de la Rovira 
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Condicions 
de visita

• A partir del dimarts 2 de juny el MUHBA obre alguns  
centres amb horaris provisionals. La botiga La Central  
romandrà tancada fins a nou avís. 

Mesures per a garantir una visita segura
• Tot i que es pot pagar en metàl·lic us recomanem la compra 

anticipada online de la vostra entrada. Podreu escollir la franja 
horària de visita que més us convingui per tal de reduir els temps 
d’espera i les cues. Les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda 
tindran dret d’accés preferent.

• Fins al 30 de juny de 2020 aplicarem la promoció del 50% de 
descompte sobre el preu de l’entrada normal. 

• Per visitar el museu cal que porteu posada la vostra mascareta. 

• Les audioguies, els materials d’informació, els interactius i el servei 
de guarda-roba per deixar les pertinences no estaran disponibles. 

• Els ascensors són d’ús preferent per a persones amb mobilitat 
reduïda, tot i que també està permès l’ús de manera individual.

• De moment, les visites comentades no estan permeses.  
A la web del museu trobareu els materials informatius que podeu 
consultar i descarregar.

• Per a més informació, contacteu amb el servei d’Informació  
i Reserves del MUHBA: informaciomuhba@bcn.cat  
i/o el telèfon 93 256 21 22.

Mesures de seguretat i neteja
• Hem reduït a un terç l’aforament per tal de facilitar que es mantingui 

la distància de seguretat. 

• Hem intensificat els protocols de neteja i desinfecció en les nostres 
instal·lacions. 

• Oferim venda d’entrades online per franges horàries per tal de reduïr 
les cues i limitar el contacte físic. 

• Hem incorporat pantalles de metacrilat als mostradors d’atenció al 
visitant.

• És obligatori l’ús de mascareta de protecció personal al llarg de tot el 
recorregut de visita.

• Mantingueu la distancia de seguretat de 2 metres amb altres 
persones i eviteu formar grups.

• Reduïu l’ús de l’ascensor. 

• Renteu-vos les mans amb gel desinfectant usant els dispensadors 
que trobareu a taquilles, dins el recorregut i a la zona del final de 
l’avantcambra. 

• Eviteu tocar vitrines i plafons d’informació.

• En la compra de tiquets procureu pagar amb targeta.

• Feu cas de la informació i recomanacions del personal d’atenció al 
públic.
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