


DESCOBREIX  
L’ÀNIMA DELS MUSEUS
Probablement quan has visitat un museu has vist 
portes en què diu que el pas hi és prohibit, o que  
està reservat per al personal autoritzat. 
Alguns d’aquests accessos, de ben segur, porten  
a despatxos o espais on treballen les persones que el 
museu necessita perquè l’equipament vagi endavant. 
D’altres és possible que menin a sales on es guarden 
obres d’art o peces que no estan a la vista del públic 
en aquells moments, sigui perquè cal restaurar-les, 
perquè “desentonen” amb les que sí que estan 
exposades o, simplement, perquè no hi caben en  
els espais destinats a la visita.

Hi ha un dia a l’any, però, a les  
darreries de l’hivern, en què pots 
creuar aquestes “portes prohibides”  
i endinsar-te en l’ànima dels museus.

És l’In Museu, que el 2023  
se celebra el dissabte 4 de març  
amb la participació de tretze 
equipaments de la ciutat. 

Un dia de visites exclusives per 
descobrir les col·leccions i els fons 
dels museus, però també la feina dels 
i les professionals que hi treballen, 
com ara les persones encarregades 
de la restauració, de la conservació  
o de l’arxiu. 

De fet, són elles les encarregades 
durant aquesta jornada de guiar els 
grups visitants, satisfer-ne la curiositat 
i explicar en què consisteix la seva 
professió. Qui millor per fer-ho?   

Et convidem a viure una jornada 
especial, el dia en el qual els 
museus mostren la seva part  
més íntima i secreta. 

Endavant, la porta és oberta!  



1.  Castell de Montjuïc
2.  El Born Centre de Cultura  

i Memòria
3.  Fundació Joan Miró
4. MACBA
5.  MUHBA Padellàs, Casa  

de la Història de Barcelona
6.  Museu de Ciències Naturals  

de Barcelona - Laboratori  
de Natura 

7.  Museu de la Música
8.  Museu del Disseny  

de Barcelona
9.  Museu Etnològic i de Cultures 

del Món - Seu Parc Montjuïc
10.  Museu Frederic Marès
11.  Museu Marítim de Barcelona
12.  Museu Nacional d’Art  

de Catalunya
13.  Reial Monestir de Santa Maria 

de Pedralbes
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IN MUSEU 
4.3.2023



Horaris
En català: 
10.30 h, 11.30 h, 12.00 h, 13.00 h, 15.00 h, 15.30 h, 
16.00 h, 17.00 h i 17.30 h
En castellà: 
11.00 h, 12.30 h i 16.30 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita no accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda.

1. 
CASTELL  
DE MONTJUÏC

Carretera de Montjuïc, 66 
08038 Barcelona
Tel.: 932 564 440
barcelona.cat/castelldemontjuic

Descobreix un monument en ple procés  
de transformació en un centre patrimonial  
i de memòria obert a la ciutadania, accedint  
a diversos espais restringits, en aparença buits,  
però que són contenidors enormes dels grans fets  
de la ciutat i de vivències personals incomptables  
que remeten a altres temps.

http://barcelona.cat/castelldemontjuic


2. 
EL BORN CENTRE  
DE CULTURA  
I MEMÒRIA

Horaris
VISITA A: RESTAURACIÓ
En català: 
10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.00 h, 15.30 h, 16.30 h i 17.00 h
En castellà: 
11.00 h, 12.00 h i 16.00 h

VISITA B: RECERCA
En català: 
10.45 h, 11.45 h, 12.45 h, 13.15 h, 15.45 h, 16.45 h i 17.15 h
En castellà: 
11.15 h, 12.15 h i 16.15 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita no accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda. 
Es recomana calçat còmode.

Segueix les explicacions de l’equip de conservació 
i restauració per conèixer com actuen les restauradores 
durant les intervencions arqueològiques i quines  
són les feines de manteniment i conservació 
preventiva. També tens l’opció de fer un tast dels 
diferents projectes de recerca actius.

Plaça Comercial, 12 
08003 Barcelona
Tel.: 932 566 851
elbornculturaimemoria.cat ©
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http://elbornculturaimemoria.cat


3. 
FUNDACIÓ  
JOAN MIRÓ 

Horaris
En català: 
10.00 h, 11.00 h i 13.00 h
En castellà: 
12.00 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Tel.: 934 439 470
fmirobcn.org

Amb l’acompanyament dels tècnics i especialistes 
del museu, descobreix el procés de muntatge d’una 
exposició itinerant, des de la gestió de les obres fins a 
l’embalatge, incloent-hi el transport o la conservació 
preventiva. A la nova localització de l’arxiu es parlarà  
de les obres damunt paper i documentació que 
integra la col·lecció i el seu trasllat recent a aquest 
emplaçament.

http://fmirobcn.org


4. 
MACBA

Horaris
VISITA ALS MAGATZEMS DE RESERVES  
DE LA COL·LECCIÓ
En català: 10.00 h
En castellà: 12.00 h
VISITA ALS TALLERS DE CONSERVACIÓ  
I RESTAURACIÓ D’OBRES
En castellà: 10.05 h 
En català: 12.05 h
VISITA A L’ARXIU I LA BIBLIOTECA  
DEL CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ
En castellà: 16.00 h 
En català: 17.30 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita a les reserves de la col·lecció  
i als tallers de conservació i restauració:  
1 hora i 30 minuts.
Durada de la visita a l’arxiu i la biblioteca  
del Centre d’Estudis i Documentació: 1 hora. 
Visites no accessibles per a persones  
amb mobilitat reduïda.
El servei de taquilles funciona amb una moneda  
d’1 euro. Per accedir als espais caldrà que les 
persones inscrites no vinguin amb bicicletes, 
patinets, motxilles grans ni objectes voluminosos.

Plaça dels Àngels, 1.
08001 Barcelona
Tel.: 934 813 368
macba.cat

Vine a conèixer amb tècnics especialistes els espais  
de reserva de la col·lecció, el taller de conservació  
i restauració o els magatzems de l’arxiu i la biblioteca. 
T’oferim la possibilitat de descobrir espais i processos 
interns, la part no pública d’un museu d’art contemporani. 
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http://macba.cat


5. 
MUHBA PADELLÀS, 
CASA DE LA  
HISTÒRIA  
DE BARCELONA

Horaris
En català: 
10.30 h, 12.30 h, 13.30 h, 16.00 h i 18.00 h 
En castellà: 
11.30 h i 17.00 h 

Altres informacions d’interès
Lloc de trobada: pati de la Casa Padellàs,  
entrada principal del MUHBA, a la plaça del Rei, 
carrer del Veguer, s/n.
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda.

Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel.: 932 562 122
barcelona.cat/museuhistoria

El Museu d’Història de Barcelona es reinventa 
completament com a museu de la ciutadania,  
en diàleg amb altres museus de ciutat del món.  
A l’In Museu observarem una mostra d’aquest nou 
museu que, a mode de preestrena o primícia, proposa 
aprofundir en el coneixement del procés de treball  
que s’ha seguit per remodelar una part substancial  
del subsol arqueològic, on hi ha les restes de Bàrcino 
des de la seva fundació fins al segle vi.

http://barcelona.cat/museuhistoria


6. 
MUSEU DE CIÈNCIES 
NATURALS  
DE BARCELONA 
Laboratori de Natura

Horaris 
– Col·lecció de geologia: 10.00 h i 11.20 h
– Col·lecció d’artròpodes: 10.20 h i 11.40 h*
– Col·lecció de vertebrats: 10.40 h i 12.40 h
– Col·lecció digital: 11.00 h* i 13.00 h
– Laboratori de conservació preventiva i restauració: 
12.00 h i 13.20 h
– Col·lecció de paleontologia: 12.20 h* i 13.40 h

Idioma de la visita: català (* visites en castellà). 

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 65 minuts. 
Visita accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda amb sol·licitud prèvia.

Passeig de Picasso, s/n
08003 Barcelona
Tel.: 932 566 002
museuciencies.cat

Tria entre diverses modalitats de visita,  
en funció de les diferents col·leccions.  
Les persones especialitzades en conservació  
del patrimoni natural t’obriran les portes  
i et mostraran els seus espais de treball.  
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http://museuciencies.cat


7. 
MUSEU  
DE LA MÚSICA

Horaris
En català: 
10.30 h, 11.00 h, 12.00 h, 15.30 h, 16.30 h i 17.00 h
En castellà: 
11.30 h, 12.30 h, 16.00 h i 17.30 h
 

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda.

Lepant, 150
08013 Barcelona
Tel.: 932 563 650
barcelona.cat/museumusica

Endinsa’t en les reserves i els oficis que les integren. 
Visitaràs les reserves de la col·lecció d’instruments 
i objectes d’art, on el personal de conservació 
t’exemplificarà la gestió d’aquestes reserves  
i les necessitats de conservació dels instruments.  
A l’espai de Documentació i Recerca coneixeràs la 
biblioteca d’organologia, l’arxiu històric i el fons sonor.
 

http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica


8. 
MUSEU  
DEL DISSENY  
DE BARCELONA

Horaris 
En català: 
10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16.30 h i 17.30 h
En castellà: 
10.35 h, 11.35 h, 12.35 h, 16.35 h i 17.35 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda.
Servei de guarda-roba  
(no s’hi pot entrar amb bosses ni motxilles).

Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona
Tel.: 932 566 800
museudeldisseny.cat

Coneix els espais de reserva de les col·leccions 
d’objectes i els serveis tècnics de conservació,  
en companyia de l’equip tècnic del Departament  
de Col·leccions i l’equip del Servei Educatiu del museu. 
T’explicaran els processos de conservació,  
la conservació preventiva i la restauració, i sabràs  
de quina manera es guarden les col·leccions  
que no estan exposades en un museu.
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http://museudeldisseny.cat


9. 
MUSEU ETNOLÒGIC  
I DE CULTURES  
DEL MÓN  
Seu Parc Montjuïc

Horaris
En català: 
10.00 h, 12.00 h, 13.00 h, 15.30 h i 17.30 h
En castellà: 
11.00 h i 16.30 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda.

Passeig de Santa Madrona, 16-22
08038 Barcelona
Tel.: 932 563 484
museu-etnologic-culturesmon.barcelona

Descobreix les tasques en el dia a dia del museu,  
els espais habitualment restringits i com tenen  
cura dels objectes des d’un punt de vista de la 
documentació, la recerca i la conservació.   
El fil conductor de la visita és el recorregut  
equivalent al que fan les mateixes peces del museu 
quan hi entren per formar part de les col·leccions.   
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http://museu-etnologic-culturesmon.barcelona


10. 
MUSEU  
FREDERIC MARÈS 

Horaris
En català: 
10.30 h, 11.00 h, 12.00 h, 15.30 h, 16.30 h i 17.00 h
En castellà: 
11.30 h, 12.30 h, 16.00 h i 17.30 h
 

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones  
amb mobilitat reduïda.

Plaça de Sant Iu, 5
08002 Barcelona
Tel.: 932 563 500
barcelona.cat/museumares

El recorregut guiat et portarà a través de les sales  
d’un museu que custodia una de les millors col·leccions 
d’art de la ciutat, mentre que els seus professionals 
t’expliquen les tasques internes relacionades  
amb la conservació, la recerca i la documentació  
de les col·leccions. Assistiràs a la restauració  
in situ d’alguna peça.
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http://barcelona.cat/museumares


11. 
MUSEU  
MARÍTIM  
DE BARCELONA 

Horaris
VISITA A LA DRASSANA TRADICIONAL  
En català: 10.00 h 
En castellà: 12.00 h
VISITA AL TALLER DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
En català: 10.01 h 
En català: 12.01 h
VISITA A LES RESERVES DE LA COL·LECCIÓ  
En castellà: 10.02 h 
En castellà: 12.02 h
VISITA A L’ARXIU DEL FONS HISTÒRIC  
En castellà: 11.02 h
VISITA A L’ARXIU GENERAL 
En català: 11.00 h

Altres informacions d’interès
Durada de cada visita: 1 hora i 30 minuts.
Les visites a la drassana tradicional, l’arxiu  
del fons històric i les reserves de les col·leccions  
no són accessibles per a les persones  
amb mobilitat reduïda.

Escull entre cinc modalitats de visites a diferents  
espais: l’arxiu del fons històric, l’arxiu fotogràfic,  
l’arxiu general, la drassana tradicional, les reserves i  
el taller de restauració, amb l’acompanyament  
i les explicacions dels especialistes del museu.

Avinguda de les Drassanes, s/n
08001 Barcelona
Tel.: 933 429 920
mmb.cat ©
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12. 
MUSEU  
NACIONAL D’ART  
DE CATALUNYA

Horaris
VISITA A LA BIBLIOTECA JOAQUIM FOLCH I TORRES 
En català: 9.15 h i 11.00 h 
En castellà: 12.45 h

VISITA A LES RESERVES 
En català: 9.30 h i 11.05 h
 

Altres informacions d’interès
Durada de la visita a la biblioteca: 1 hora i 30 minuts. 
Durada de la visita a les reserves: 1 hora.
Totes les visites són accessibles  
per a persones amb mobilitat reduïda.

Capbussa’t en les interioritats de l’equipament 
de referència de l’art català en companyia dels 
professionals del museu. Descobreix dos àmbits 
excepcionals i desconeguts: la Biblioteca Joaquim 
Folch i Torres i les reserves del museu, on es conserven 
les obres d’art.

Palau Nacional, parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel.: 936 220 360
museunacional.cat

http://museunacional.cat


13.  
REIAL MONESTIR  
DE SANTA MARIA  
DE PEDRALBES

Horaris
En català: 
10.30 h, 11.30 h, 13.30 h, 16.30 h i 18.30 h
En castellà: 
12.30 h, 15.30 h i 17.30 h

Altres informacions d’interès
Durada de la visita: 1 hora. 
Visita accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Deixa’t guiar a través d’un monestir que és, alhora, 
un equipament museístic i la casa d’una comunitat 
religiosa, i descobreix els diferents àmbits de treball 
d’un equip multidisciplinari. Després de gaudir del jardí 
es visita la sala capitular, on el 2022 es van dur a terme 
dues campanyes de restauració. El recorregut acaba 
a l’antic dormitori de les monges, convertit en espai 
d’exposicions i reserva.

Baixada del Monestir, 9
08034 Barcelona
Tel.: 932 563 434
monestirpedralbes.barcelona ©
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http://monestirpedralbes.barcelona


Sempre  
amb reserva prèvia! 
Sigues puntual!  
Cal arribar 10 minuts abans  
del començament de la visita.
– Per participar en qualsevol visita és imprescindible 
fer-ne la reserva prèviament des del web  
barcelona.cat/inmuseu a partir del 23 de febrer  
a les 10.00 h. 
– Les places són limitades. A fi que tothom tingui 
la possibilitat de gaudir de l’experiència, es pot 
fer reserva per a un màxim de dues persones per 
activitat, i un màxim de dues activitats. S’admeten 
reserves fins que es completi l’aforament de cada 
visita. Si finalment no hi pots assistir, recorda’t  
de cancel·lar les entrades.
– Per accedir a l’activitat és imprescindible portar la 
reserva impresa o mostrar-la en un dispositiu mòbil.
– Edat recomanada per participar en les visites:  
a partir de 7 anys. Als infants de menys de 2 anys no 
els cal entrada. Recorda que les activitats no estan 
específicament orientades a un públic familiar.
– Si finalment no pots assistir a l’activitat, et 
demanem que cancel·lis l’entrada, i així permets  
que una altra persona en pugui gaudir. És molt fàcil, 
pots fer-ho des de l’enllaç que trobaràs al correu 
electrònic de confirmació. Pots cancel·lar una 
entrada o totes.

Consulta al web barcelona.cat/inmuseu totes  
les condicions de reserva de les entrades.
Excepcionalment, les persones que no disposin 
d’accés a internet poden fer la reserva per telèfon 
trucant al 933 161 038 (de dilluns a divendres,  
de 10.00 a 20.30 hores) o bé presencialment  
en el punt d’informació del Palau de la Virreina  
(la Rambla, 99, de dilluns a divendres,  
de 10.00 a 20.30 hores).

http://barcelona.cat/inmuseu
http://barcelona.cat/inmuseu


Reserva prèvia, al web  
barcelona.cat/inmuseu

#InMuseu

http://barcelona.cat/inmuseu

