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1. AQÜEDUCTE ROMÀ. 
SERVEI D’ARQUEOLOGIA 
DE BARCELONA
Pl. Vuit de Març, s/n. Barcelona 
Des de les 19.00 h, cada quart d’hora, itineraris 
guiats “L’aqüeducte romà. L’abastament d’aigua a 
Bàrcino” (durada: 45 min). Última visita, a les 24.15 h.

2. ARXIU FOTOGRÀFIC 
DE BARCELONA
Pl. Pons i Clerch, 2, planta 2. Barcelona 
Portes obertes a l’exposició “Esteve Lucerón. 
La Perona. L’espai i la gent”.

3. ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA
Santa Llúcia, 1. Barcelona 
Accés lliure a la Casa de l’Ardiaca i a l’exposició 
“Documents de la Barcelona històrica”.

4. BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS
Pg. Sant Joan, 26. Barcelona
Visita lliure a la biblioteca, fundada l’any 1895, 
i a l’exposició “Eudald Canivell i Masbernat 
(1858-1928). Primer director de la Biblioteca Arús. 
Devot del saber i del bell sentir”.

5. CAIXAFORUM-BARCELONA*
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona 
Accés lliure a les exposicions “La màquina 
Magritte”, “Rates! Rates! Rates!”, “La gramàtica 
poètica del hack” i “L’estrella de Miró. Restauració 
en directe del tapís”. De 20.00 a 22.00 h, cada 
hora, microconcert El viatge de les mans 
(durada: 20 min); de 19.00 a 20.00 h, taller familiar 
“Simetries”, i de 19.00 a 21.00 h, taller familiar 
“La fàbrica Magritte”. 
Hi haurà un/a educador/a a les sales d’exposicions a la 
disposició del públic per a qualsevol dubte o comentari sobre 
les exposicions en curs.

*Cal fer reserva prèvia. Informa-te’n a 
caixaforum.org

6. CAN FONTANET-CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DELS TRES 
TOMBS DE SANT ANDREU
Sant Adrià, 20. Barcelona 
Portes obertes a Can Fontanet i a les exposicions 
“Els Tres Tombs de Sant Andreu” i “La llibreta dels 
Tres Tombs”.

7. CASTELL DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
Mossèn Jacint Verdaguer, s/n. Cornellà de 
Llobregat
Visita lliure al castell i, de 21.30 a 23.00 h, a 
l’exposició “La gran aventura dels bolsilibros 
Bruguera (1946-1986)”. A les 20.00 h, concert de 
música medieval amb A Chantar (durada: 75 min).

8. CASTELL DE MONTJUÏC
Ctra. Montjuïc, 66. Barcelona
Visita lliure al Castell de Montjuïc, al Centre 
d’Interpretació i a les exposicions “Montjuïc. 
El parc d’atraccions” i “El funicular de Montjuïc. 
La conquesta de la muntanya”. De 19.30 a 24.00 h, 
visites guiades “Descoberta d’espais del castell” 
(durada: 15 min). 
Amb zona gastronòmica (activitat no gratuïta).

9. CCCB-CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA*
Montalegre, 5. Barcelona
Entrada lliure al recinte. Exposició: “Francesc 
Tosquelles. Com una màquina de cosir en un 
camp de blat”. A les 21.00 h, recital Poetry Slam 
Barcelona (durada: 2 h).
*Cal fer reserva prèvia a cccb.org

10. CENTRE D’ART LA CAPELLA
Hospital, 56. Barcelona
A les 19.00 h, programa de vídeos Hamaca “Arts 
visuals vs. context musical” (durada: 1 h). I a les 
21.00 h, concert de Balago (durada: 1 h).
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

11. CENTRE D’ART TECLA SALA 
Av. Josep Tarradellas, 44. L’Hospitalet de 
Llobregat
Accés lliure a les exposicions “Redonda redonda. 
Alberto Peral” i “Rubén Verdú. Els migdies d’Afeli” 
i “MindSpaces”. A les 19.00 h, espectacle de llum 
i correfoc (durada: 30 min). De 19.30 a 24.30 h, al 
pati, concerts amb l’EMMCA. I a les 23.00 h, 
espectacle de dansa aèria (durada: 15 min). 

12. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
I MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES 
(MAE) DE L’INSTITUT DEL TEATRE*
Pl. Margarida Xirgu, s/n. Barcelona
Exposicions: “La memòria de les arts efímeres” i 
“Els vint anys de l’Escola Integrada de Dansa de 
l’Institut del Teatre”, de 19.00 a 24.00 h, “Isidre 

Prunés. L’escenògraf és l’estrella” i “Instal·lació 
de Frederic Amat per a Preludis, de Gelabert 
Azzopardi Cia. de Dansa”, i de 21.00 h a 1.00 h, “Niar”. 
Activitats: a les 19.00, 19.30, 21.00, 21.30 i 22.45 h, 
visites guiades a “La memòria de les arts 
efímeres”, amb accés a la reserva del museu 
(durada: 45 min). A les 18.00, 20.00 i 22.00 h, joc 
de pistes “I si el Mikado sortís a passejar La Nit 
de Sant Joan per mirar el Mar i el Cel?” (durada: 
45 min). De 19.00 a 20.30 h, taller infantil de 
titelles. De 18.30 a 20.00 h, taller de dansa 
creativa “Balla k juga”. I a les 21.00 i 22.00 h, 
dansa Vols veure com balla l’alumnat més jove 
de l’Institut del Teatre? (durada: 1 h). 
Servei de bar a la plaça de l’Atri (activitat no 
gratuïta).

*Inscripcions per a les activitats a partir del 
dilluns 9 de maig a cdmae.cat

13. CENTRE JUJOL-CAN NEGRE*
Pl. Catalunya, s/n. Sant Joan Despí
Visita lliure a Can Negre, masia del segle XVII, 
reformada per Josep Maria Jujol. A les 19.00 i 
20.30 h, taller de trencadís (durada: 1 h), a les 
22.00 h, ambientació musical (durada: 40 min), 
i a les 23.00 h, recital de boleros i obra clàssica 
xiulada (durada: 30 min).

*Per al taller, cal fer reserva prèvia a  
canengre@sjdespi.net o al telèfon: 933 737 363.

14. CERCLE ARTÍSTIC DE 
SANT LLUC
Mercaders, 42. Barcelona
Visita lliure al Palau Mercader (S. XVII), seu del 
Cercle. De 19.00 a 21.00 h, espectacle Santlluc en 
revolta!

15. COL·LECCIÓ DE CARROSSES 
FÚNEBRES
Mare de Déu de Port, 56 (accés per la rda. Litoral, 
sortida 13). Barcelona
Visita lliure a l’exposició “La Col·lecció de 
Carrosses Fúnebres, un patrimoni únic a 
Europa”. De 20.00 a 23.00 h, cada hora, visites 
guiades a la col·lecció (durada: 1 h), i de 19.00 a 
1.00 h, gimcana “Descobriu la simbologia de 
les carrosses”.

16. COSMOCAIXA*
Isaac Newton, 26. Barcelona
Exposicions: Sala Univers, “Bosc inundat”, “Mur 
geològic” i “El Sol. Vivint amb la nostra estrella”. 
Activitats: de 19.00 a 23.00 h, cada hora, visita 

comentada “Coneix CosmoCaixa. Modernisme i 
modernitat” (durada: 30 min). A les 19.00 i 20.00 h,
“Planetari bombolla” (durada: 50 min); a les 
19.00, 21.00 i 23.00 h, al Planetari, “El cel d’avui” 
(durada: 30 min), i a les 20.00, 22.00 i 24.00 h, 
“Postals d’uns altres mons” (durada: 40 min). De 
20.00 a 22.00 h, cada hora, concert amb Queralt 
Albinyana Blues Trio (durada: 30 min). A més, de 
19.00 a 24.00 h, tres propostes per experimentar: 
“Micrarium”, “Creactivity” i “Tast d’experiments”.
Hi haurà educadors/ores a les sales d’exposicions a la 
disposició del públic per a qualsevol dubte o comentari.

*Cal fer reserva prèvia. Informa-te’n a 
cosmocaixa.org

17. EL BORN CENTRE DE CULTURA 
I MEMÒRIA
Pl. Comercial, 12. Barcelona
Visita lliure al recinte i a l’exposició “Barcelona 
1700. De les pedres a les persones”. De 19.00 a 
24.30 h, cada 10 minuts, visites guiades exprés 
(durada: 30 min).

18. ESPAI BOMBERS-PARC DE LA 
PREVENCIÓ DE BARCELONA*
Lleida, 30. Barcelona
Portes obertes a l’antiga caserna del Poble-sec. 
A les 19.00, 20.00, 21.45, 22.45 i 23.45 h, visites 
guiades a l’Espai Bombers (durada: 1 h). I a les 
21.00 h, projecció d’una intervenció del cos de 
Bombers (durada: 6 min).

*Cal fer reserva prèvia per a les visites guiades 
al telèfon 932 565 434 o al correu 
espaibombers@bcn.cat

19. ESPAI MERCÈ SALA
Estació de metro Diagonal L5 
(rbla. Catalunya / Rosselló). Barcelona 

Entrada lliure a l’exposició “Tilling-Stevens 
del 1922. L’autobús més antic de la xarxa de 
Barcelona”.

20. ESPAI SUBIRACHS 
Batista, 6. Barcelona 
Visita lliure a l’exposició “Subirachs. Retorn al 
Poblenou”. I de 19.00 a 1.00 h, concurs “L’enigma 
del laberint”.

21. FABRA I COATS. CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI DE 
BARCELONA*
Sant Adrià, 20. Barcelona
Entrada lliure a l’exposició d’Apichatpong 

Weerasethakul “Perifèria de la nit”. Amb visita 
comentada a les 19.30 h (durada: 90 min).

*Cal fer reserva prèvia per a la visita a 
activitats-centredart@bcn.cat

22. FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES
Aragó, 255. Barcelona
Visita lliure a l’edifici i a les exposicions “Goshka 
Macuga. En moviment” i “Tàpies. Malenconia”. 
De 20.30 a 23.30 h, cada hora, visita guiada 
“Introducció a les exposicions i l’edifici modernista” 
(durada: 50 min).

Reserves segons ordre d’arribada.

23. FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA
Pg. Picasso, 14. Barcelona
Visita lliure a l’exposició “Martín Chambi i els seus 
contemporanis. Els Andes fotografiats”. 

24. FUNDACIÓ JOAN BROSSA 
CENTRE DE LES ARTS LLIURES
Flassaders, 40. Barcelona
Entrada lliure a les exposicions “La invisibilitat 
del dau. Enric Tormo, impressor i fotògraf”, 
“Joan Brossa. La serp viva” i “El Ganxo. La platea 
com a escenografia”. I a les 23.00 h, espectacle 
gastropoètic Big bang (durada: 1 h).

25. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ*
Parc de Montjuïc. Av. Miramar, 1. Barcelona
Visita lliure a la Fundació. Exposicions: 
“Col·lecció Joan Miró”, “Miró. El llegat més íntim”, 
“La resurrecció”, de Marcel Rubio Juliana i 
“Entourage”, d’Enric Tormo.

*Cal fer reserva prèvia. Informa-te’n a
fmirobcn.org

26. FUNDACIÓ SUÑOL*
Mejía Lequerica, 14. Barcelona 

De 19.00 a 21.00 h, cada hora, visites comentades 
a la reserva de la Fundació amb motiu del seu 
vintè aniversari (durada: 30 min).

*Cal fer reserva prèvia a info@fundaciosunol.org 
o al telèfon 934 961 032.

27. LA CASA DELS ENTREMESOS 
Pl. Beates, 2. Barcelona
Visita lliure a les exposicions “Imatgeria festiva 
de Ciutat Vella”, “Titelles de guant catalans. 
Vergés & Anglès”, “Corpus de paper. Imatgeria 
popular recollida per Joan Amades” i “Corpus a 
Barcelona”.

28. LA VIRREINA-CENTRE DE LA IMATGE
Palau de la Virreina. La Rambla, 99. Barcelona
Portes obertes al palau i a les exposicions 
“Marguerite Duras”, “Oriol Vilapuig. Imatges 
buides”, “Ángela Bonadies & Juan José Olavarría. 
A les entranyes de la bèstia” i “Latif Al-Ani. 
Bagdad: un lloc modern (1958-1979)”.

29. MACBA. MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA*
Pl. Àngels, 1. Barcelona 

Exposicions: “En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual”, “Manuals de reparacions 
i sons còsmics. Autoedicions per guarir l’univers 
sencer”, “Col·lecció MACBA” i “Teresa Lanceta. 
Teixir com a codi obert”. I a les 21.00 h, posada 
en escena de Subir y bajar escaleras. Sobre el 
trabajo de Teresa Lanceta como escritura
(durada: 1 h). 

*Cal fer reserva prèvia per a les exposicions a 
macba.cat

30. MEAM. MUSEU EUROPEU 
D’ART MODERN*
Barra de Ferro, 5. Barcelona
Exposicions: “Si volse a Retro. Divina Commedia 
- Inferno”, “Libre digital. Art digital” i “Col·lecció 
d’art contemporani figuratiu”.

*Cal fer reserva prèvia a meam.es

 
31. MERCAT DE SANT ANTONI. SERVEI 
D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA
Comte d’Urgell, 1 (Pati Borrell). Barcelona 

Des de les 19.00 h, cada vint minuts, itineraris 
guiats “El Mercat de Sant Antoni. Una cruïlla de 
camins” (durada: 45 min). Última visita, a les 24.00 h.

32. MHIC-MUSEU D’HISTÒRIA DE LA 
IMMIGRACIÓ DE CATALUNYA*
Masia de Can Serra. Ctra. Mataró, 124. 
Sant Adrià de Besòs 

Visita lliure a les exposicions “Vinyetes migrants. 
Còmic, immigració i memòria”, “Vinyetes 
migrants. Projecte educatiu” i “Un passeig per les 
migracions”. A les 19.00 h, visita guiada des de la 
plaça de l’Església, “Ruta històrica per Sant Adrià 
de Besòs” (durada: 90 min) i a les 21.00 i 22.30 h, 
teatre, Rebétiko. Nascut a l’exili (durada: 1 h).

*Per a la ruta històrica, inscripcions a 
rutesculturasab.wordpress.com 
Màxim 30 persones. 

Aquesta Nit tindrà 
una llum especial. 
La teva.
La Nit dels Museus torna amb tota la seva esplendor. Aquest any, sí! 
Podràs tornar a gaudir de sis hores en què la cultura i l’entreteni-
ment brillaran en l’ambient primaveral del dissabte 14 de maig. 

Trobaràs 75 equipaments oberts gratuïtament i amb moltes ganes 
de donar-te la benvinguda per oferir-te art, ciència, memòria... i 
compartir coneixement i emocions en un entorn preparat per rebre’t. 

Segur que en tens més d’un a prop. Són a Barcelona, Badalona, 
Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan Despí i 
Santa Coloma, ciutats enllaçades per la Nit des de les set del vespre 
fins a la una de la matinada.

Els espais patrimonials, les exposicions temporals i col·leccions 
permanents conviuen durant aquesta vetllada insòlita amb activi-
tats per a totes les edats, com visites guiades, tallers, jocs de pistes i 
d’escapada o un correfoc. A més, hi haurà concerts, recitals i espec-
tacles de poesia, dansa i teatre, molts d’ells pensats exclusivament 
per fer més lluminosa La Nit dels Museus.

Com sempre, planifica-t’ho bé i allà on calgui reserva entrades amb 
antelació. Informa-te’n. Fem la Nit per a tu! 

Plànol 



33. MUHBA CASA DE L’AIGUA DE LA 
TRINITAT VELLA
Torrent de la Perera, s/n. Barcelona
De 19.00 a 22.30 h, visites guiades “La Casa de 
l’Aigua. Conductes, dipòsits i comportes” 
(durada: 30 min).

34. MUHBA EL CALL
Pcta. Manuel Ribé, s/n. Barcelona
Visita lliure a la casa de Jucef Bonhiac, edifici 
d’origen medieval on es conserven restes 
originals dels segles XIII i XIV. 

35. MUHBA OLIVA ARTÉS 
Espronceda, 142 (parc Central del Poblenou). 
Barcelona
Entrada lliure al recinte i a les exposicions 
“Interrogar Barcelona. De la industrialització al 
segle XXI”, “Barcelona & futbol. El gran joc social del 
segle XX” i “Obeliscs industrials. Xemeneies/BCN”.

36. MUHBA PARK GÜELL
Olot, s/n. Barcelona 
De 19.00 a 22.30 h, visites guiades “Itinerari 
comentat a la Casa del Guarda del Park Güell” 
(durada: 1h).

37. MUHBA PLAÇA DEL REI
Pl. Rei, s/n. Barcelona
Visita lliure al subsol romà i medieval i a l’exposició 
“Alimentar Barcelona. Ciutat, proveïment i salut”.

38. MUHBA PORTA DE MAR
Regomir, 7-9 (al costat del Pati Llimona). 
Barcelona
Visita lliure a la Porta de Mar i les termes portuàries 
de Bàrcino, construïdes entre mitjan segle I dC i 
principis del segle II dC. 

39. MUHBA REFUGI 307
Nou de la Rambla, 175. Barcelona
De 19.00 a 24.00 h, visites guiades amb recorregut 
comentat pel refugi (durada: 20 min).

40. MUHBA TEMPLE D’AUGUST
Paradís, 10. Barcelona
Visita lliure al Temple d’August, el temple romà 
al cim del mont Tàber, on s’unien el poder polític 
i el religiós de l’antiga Bàrcino.

41. MURALLA ROMANA. SERVEI 
D’ARQUEOLOGIA DE BARCELONA
Pl. Traginers, s/n. Barcelona
Des de les 19.00 h, cada mitja hora, itineraris 
guiats “Termes a la façana marítima de Barcelona” 
(durada: 45 min). Última visita, a les 24.00 h. I des 
de les 19.15 h, cada mitja hora, itineraris guiats 
“Muralla romana. Paraments amb història” 
(durada: 45 min). Última visita, a les 24.15 h.

42. MUSEU CAN FRAMIS. 
FUNDACIÓ VILA CASAS
Roc Boronat, 116-126. Barcelona
Accés lliure al recinte i a les exposicions “Monòleg, 
diàleg i concepte” i “Fora de camp. Isidre Manils”. 
Tota la Nit, instal·lacions participatives: a les 19.00 h, 
a la plaça del museu, actuació d’Hasu Art; a les 
20.00 h, a la plaça de Can Framis, taller d’escultures 
de paper amb Seylan Kandak, i a les 21.00 h, als 
jardins, instal·lació Bodegones interactivos, de 
Daniel Yacubovich. 
Les tres instal·lacions romandran obertes tota la Nit, però 
serà en l’horari assenyalat quan es demanarà la participació 
del públic.

43. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE 
CATALUNYA-BARCELONA*
Pg. Santa Madrona, 39-41. Barcelona
Visita lliure a l’exposició permanent i a “Naufragis. 
Història submergida”. De 19.00 a 22.00 h, cada 
hora, visites guiades a “Naufragis. Història 
submergida” (durada: 45 min). A les 19.00 i a les 
20.00 h, tallers familiars “Tots els colors” i 
“Converteix-te en un autèntic arqueòleg!” 
(durada: 45 min), de 19.00 a 21.30 h, espectacle 
de recreació històrica “La legió ens visita” 
(durada: 2 h 30 min), a les 19.30 i a les 20.30 h, 
taller de legió, i de 19.00 a 22.30 h, visites guiades 
“Història destacada” (durada: 15 min).

*Alguns aforaments són limitats. Cal inscripció 
prèvia a macbarcelona.cat

44. MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
Pl. Pau Vila, 3. Barcelona
Entrada lliure a “La memòria d’un país” i “Els 
Català, fotògrafs d’un segle”. De 19.00 a 21.00 h, 
taller de construcció amb fustes Kapla i de 19.00 
a 23.00 h, cada hora, visites guiades a “Els Català, 
fotògrafs d’un segle”.
Servei de mediació cultural a “La memòria d’un país”: 
per resoldre dubtes i conèixer més detalls de l’exposició, 
consulta-ho amb l’equip educatiu identificat amb una 
armilla vermella.

45. MUSEU DE BADALONA. 
CASA DE L’HEURA
Lladó, 55-57. Badalona
Visita lliure a una domus del segle I aC, amb 
diverses habitacions distribuïdes a l’entorn d’un 
atri i un gran menjador amb paviments originals 
d’opus signinum.

46. MUSEU DE BADALONA. 
CASA DELS DOFINS
Lladó, 45-53. Badalona
Visita a una domus de l’antiga ciutat de Bètulo 
amb mosaics i restes de pintures murals.

47. MUSEU DE BADALONA. 
ESPAI TERMES I DECUMANUS
Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona
Accés lliure al subsol del Museu, on es conserven 
3.400 m2 de restes de la ciutat romana de Bètulo. 
Es poden veure les termes i seguir un itinerari 
pels carrers propers al fòrum.

48. MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 
DE BARCELONA-JARDÍ BOTÀNIC
Dr. Font i Quer, 2. Barcelona
Visita lliure als jardins i les exposicions “Totes 
les mediterrànies del món”, “Més que abelles. 
Pol·linitzadors i flors, la vida en joc” i “El Gabinet 
Salvador”. Visites guiades al Jardí, d’uns 30 minuts 
en diversos horaris. I de 21.30 a 24.30 h, a la plaça 
Polivalent, espectacle audiovisual Som aigua 
(durada: 3 h).

49. MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 
DE BARCELONA-PARC DEL FÒRUM
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5. Barcelona
Portes obertes a l’exposició permanent “Planeta 
Vida”, “Terrat viu”, “(In)Visibles i (O)Cultes” i “Una 
mirada LGTBI+ a Planeta Vida”. Durant tota la 
Nit, diverses sessions de dansa, amb fragments 
de Rítmia (durada: 15 min) i també de piano 
(durada: 10 min).

50. MUSEU DE L’HOSPITALET. 
EDIFICI DE CASA ESPANYA
Joan Pallarès, 38. L’Hospitalet de Llobregat
Visita lliure a les exposicions “L’Hospitalet: un 
indret, una història” i “L’Hospitalet, segle XX”. Des 
de les 19.00 h, intervencions de Ciclops de Llum 
i taller infantil “Paraules de llum”, i des de les 
20.00 h, al pati, projecció OLANIT i al carrer del 
Xipreret, instal·lació lumínica Prenent... la lluna. 

51. MUSEU DE L’HOSPITALET. 
EDIFICI DE L’HARMONIA
Pl. Josep Bordonau i Balaguer, 6. L’Hospitalet 
de Llobregat
Entrada lliure a les exposicions “Color, forma i 
volum: l’església de Santa Eulàlia de Mèrida”, “50/50. 
Cinquanta objectes per a cinquanta anys” i “Era’s 
Muse: STEAM als Museus”.

52. MUSEU DE LA MÚSICA 
DE BARCELONA*
L’Auditori. Lepant, 150. Barcelona
Visita lliure a l’exposició permanent i a “Música i 
natura a l’illa de Nova Guinea” i “Aresta”, de Marc 
Vilanova. De 20.30 a 22.30 h, cada hora, concert 
Mut, de Marc Vilanova (durada: 20 min).

*Cal fer reserva prèvia per al concert a
barcelona.cat/museumusica

53. MUSEU DE LA XOCOLATA 
DE BARCELONA
Comerç, 36. Barcelona
Visita lliure al recinte i a l’exposició “Passat i 
present de la xocolata”. 

54. MUSEU DEL DISSENY DE 
BARCELONA
Disseny Hub Barcelona. Pl. Glòries Catalanes, 
37-38. Barcelona
Entrada lliure a les exposicions “Objectes comuns. 
Històries locals, debats globals”, “Extraordinàries! 
Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor 
(segles III-XX)”, “Modernisme, cap a la cultura del 
disseny”, “El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)”, 
“Dissenyes o treballes? La nova comunicació 
visual. 1980-2003” i “Fornas. La imatge de la 
Catalunya dels 60”. 

55. MUSEU DEL FC BARCELONA
Av. Arístides Maillol, s/n. Barcelona
Accés al museu i a l’exposició permanent amb 
vista panoràmica de l’estadi.
Hi pot haver limitacions d’accés a la visió panoràmica de 
l’estadi si coincideix amb un partit.

56. MUSEU ETNOLÒGIC 
I DE CULTURES DEL MÓN- 
SEU MONTCADA
Montcada, 12. Barcelona
Visita lliure a l’exposició permanent “Les col·leccions 
del museu”, “Escorça-Pell-Veu/Passat-Present-Futur” 
i “Traços. Pintura aborigen australiana: tradició i  
contemporaneïtat”. De 19.30 a 22.30 h, visites 

guiades variades “Comentaris a peu d’obra” 
(durada: 15 min). A les 22.00 i a les 22.30 h, al pati, 
concerts de la Coral Àsia (durada: 20 min).

57. MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES 
DEL MÓN-SEU PARC MONTJUÏC
Pg. Santa Madrona, 16. Barcelona
Portes obertes a les exposicions “Sentir el 
patrimoni” i “Reserva visitable”. De 19.30 a 21.00 h, 
diverses visites guiades “Quina feinada! Dones, 
subsistència i cures” (durada: 25 min), i de 20.00 
a 23.00 h, sessió contínua de projeccions de 
càpsules de vídeo (durada: 3 h).

58. MUSEU FREDERIC MARÈS*
Pl. Sant Iu, 5. Barcelona
Visita lliure a la Col·lecció d’Escultura i el Gabinet 
del Col·leccionista i a l’exposició “L’objecte polític 
i el col·leccionisme. La Revolució Liberal (1808-1843)”. 
Al pati es mostra l’escultura de la Musa de la 
Música, de Vallmitjana, amb motiu del 175è 
aniversari del Gran Teatre del Liceu.

*Cal fer reserva prèvia a
barcelona.cat/museufredericmares

59. MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
Av. Drassanes, s/n. Barcelona
Entrada lliure a l’edifici de les Drassanes Reials i 
a les exposicions “Bromolis. Fotografia pictoralista 
de Joaquim Pla Janini”, “Jo, de petita, anava 
sempre al moll”, “Imatges trobades. La Barcelona 
marítima de la postguerra”, “Catalunya mar enllà. 
Tres segles de marina catalana (XVIII-XX)”, 
“Les Sorres X”, “Drassanes i galeres” i “7 vaixells, 
7 històries”. A les 19.00 h, teatralització Memòries 
d’oci marítim i visita del Sr. Monturiol (durada: 2 h).

60. MUSEU NACIONAL D’ART DE 
CATALUNYA*
Parc de Montjuïc, s/n Barcelona
Accés lliure a la Col·lecció del Museu i a l’exposició 
“Donació Benet Rossell. Escriptura i trajectes”. 
De 19.00 a 1.00 h, activitats, jocs de pistes i 
itineraris autoguiats “El museu dibuixat”, “Veig, 
veig molts capells”, “El robatori del bestiari”, 
“S’ha pintat un crim” i “Assassinat de cambra”. 
De 20.00 a 23.00 h, obres comentades des de noves 
perspectives amb “El museu, mirall del món”. I de 
20.30 a 24.00 h, sessions de concert amb Paula 
Peso i la Marxing Band del Taller de Músics.

*Es recomana la reserva prèvia d’entrades per a 
les exposicions a museunacional.cat

Més informació a museunacional.cat/activitats-museu

61. MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT 
JOAN ANTONI SAMARANCH
Av. Estadi, 60. Barcelona
Portes obertes al recinte i a l’exposició “Beijing 
2022. Junts per un futur compartit”.

62. MUSEU OPISSO-HOTEL ASTORIA 
París, 203. Barcelona
Exposició permanent de més de tres-centes obres 
originals del pintor, dibuixant i caricaturista 
català Ricard Opisso.

63. MUSEU PICASSO*
Montcada, 15-23. Barcelona
Visita lliure a la col·lecció permanent i a l’exposició 
“Picasso projecte blau”. De 19.00 a 24.30 h, visites 
guiades per l’equip de mediadores, “La Nit al 
Picasso”.

*Cal fer reserva prèvia a museupicasso.bcn.cat

64. MUSEU TORRE BALLDOVINA*
Pl. Pau Casals, s/n. Santa Coloma de Gramenet
Accés lliure al recinte i a les exposicions “Estiueig 
de proximitat 1850-1950” i “Museus i Liceu: una 
història compartida”. A les 19.00 h, taller familiar 
“Com sona l’estiu” (durada: 1 h), a les 19.30 i 20.30 h, 
joc d’escapada “El tresor de la Torre Balldovina” 
(durada: 1 h), des de les 21.30 h, cada hora, teatre 
en tres escenes Comèdies d’estiueig (durada de 
cada escena: 20 min), i a les 22.00 i 23.00 h, visita 
guiada teatralitzada “El Sr. Sagarra et convida a 
la Torre Balldovina” (durada: 30 min).

*Cal fer reserva prèvia per a les activitats (excepte 
el teatre) a museutorreballdovina@gramenet.cat 
o al 933 857 142. 

65. MUSEUS D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT (MEL). MUSEU DE CAN 
TINTURÉ* 

Església, 36. Esplugues de Llobregat
Visita lliure a l’exposició permanent “Col·lecció de 
rajoles de mostra Salvador Miquel”, i de 19.00 a 
21.00 h i de 23.30 a 1.00 h, a “Gaudí & trencadís”. 
A les 19.00 h, taller familiar “En Fanguet i la 
Terrisseta fan trencadissa” (durada: 60 min), i a 
les 21.00, 21.40, 22.20 i 23.00 h, teatralització 
Antoni Gaudí, trencant la perfecció! (durada: 20 min).

*Activitats amb places limitades. Inscripció prèvia 
al 934 700 218 o a museus.esplugues.cat

66. MUSEUS D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT (MEL). MUSEU DE 
CERÀMICA “LA RAJOLETA”* 

Ptge. Puig d’Ossa, s/n. Esplugues de Llobregat
Portes obertes al recinte, i de 19.00 a 21.00 h i de 
23.30 a 1.00 h a l’exposició “Els forns i els fangs 
del Modernisme”. A les 21.00, 21.40, 22.20 i 23.00 h, 
teatralització sobre el mosaic modernista 
(durada: 20 min).

*Teatralització amb places limitades. Inscripció 
prèvia al 934 700 218 o a museus.esplugues.cat

67. PALAU GÜELL*
Nou de la Rambla, 3-5. Barcelona
Entrada lliure al palau i a l’exposició “La cara 
oculta del Palau Güell”.

*Cal fer reserva prèvia a través del web
palauguell.cat. Les entrades estaran disponibles 
a partir del 8 de maig fins que s’exhaureixin. 

68. PALAU ROBERT
Pg. Gràcia, 107. Barcelona  
Visita lliure a les exposicions “Nova pantalla. 
El videojoc a Catalunya”, “Maçons!” i “25 anys 
de la Universitat de Vic”.

69. PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7. Barcelona 
Entrada lliure al Pavelló Mies van der Rohe de 
l’Exposició Universal de Barcelona del 1929, obra 
mestra de l’arquitectura moderna.

70. REIAL MONESTIR DE SANTA 
MARIA DE PEDRALBES*
Bda. Monestir, 9. Barcelona
Visita lliure al monestir fundat el 1326 per Elisenda 
de Montcada. Exposicions: “La lluna de Lotus. Art 
i poesia de la monja budista Ōtagaki Rengetsu 
(1791-1875)”, “Mobles d’emmagatzematge del 
Monestir. La grandesa del que és senzill”, “Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Els tresors 
del monestir”, “Plantes, remeis i apotecaris. El 
jardí medieval del monestir de Pedralbes” i “Murals 
divins”. De 19.00 a 21.30 h, cada mitja hora, visites 
guiades al Monestir (durada: 45 min), de 21.00 a 
23.00 h, taller de llums d’Origami i a les 21.30, 
22.15 i 23.00 h, visites guiades a “La Lluna de 
Lotus” (durada: 40 min).

*Cal fer reserva prèvia per algunes activitats. 
Informa-te’n a monestirpedralbes.barcelona

71. SANT PAU RECINTE MODERNISTA*
Sant Antoni Maria Claret, 167. Barcelona
Entrada lliure al conjunt modernista que inclou 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els jardins 
i el Pavelló de l’Administració. A les 20.00 h, 
jam-session de piano (durada: 2 h 30 min).

*Cal fer reserva prèvia. Informa-te’n a
santpaubarcelona.org

72. SANTA MÒNICA
La Rambla, 7. Barcelona
De les 19.00 a 22.00 h, activació gastronòmica 
Banquete pod(e)rido, a les 19.30 i 22.00 h, visita 
guiada “Retrospectiva oral provisional”, i a les 
20.00, 21.30 i 23.00 h, actuació teatral ‘Séance’: 
una indagació en la tradició (durada: 40 min).

73. TORRE DE LA MIRANDA DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Av. Salvador Allende, s/n. Cornellà de 
Llobregat
De 21.00 a 23.00 h, visita lliure a la torre per 
descobrir aquest monument emblemàtic. 

74. TORRE DE LES AIGÜES 
DEL BESÒS
Pl. Ramon Calsina, s/n. Barcelona
De 19.00 a 22.00 h, cada hora, visita comentada 
mentre es puja a peu fins a arribar al mirador 
(durada: 1 h).
Reserves per ordre d’arribada. Màxim 15 persones per 
visita/hora. 

75. TPK. ART I PENSAMENT 
CONTEMPORANI
Av. Josep Tarradellas, 44. L’Hospitalet de 
Llobregat (recinte Centre d’Art Tecla Sala) 
Visita lliure a l’exposició “Agnè Jonkutè & Milda 
Gailiūtè”. A les 20.00 h, espectacle multidisciplinari 
ArtiCabaret (durada: 4 h).
Aforament limitat: grups de 15 persones.

La Nit
dels 
Museus

Dissabte
14 de maig
de 2022

De 19 a 1 h

Entrada lliure

lanitdelsmuseus.cat
#NitdelsMuseusBCN

barcelonacultura
bcncultura
bcncultura

Autobusos de Montjuïc

La línia d’autobús 150, que fa la ruta del 
parc de Montjuïc, ampliarà el servei fins 
a la 1.50 h (última sortida des del Castell 
de Montjuïc).

La informació publicada en aquest pro-
grama és correcta en data 27 d’abril de 
2022. Podeu consultar els possibles can-
vis i modificacions, així com la versió en 
castellà, al web lanitdelsmuseus.cat.

Patrocina:

Col·laboren:
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