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Museu d'Alcover 
 
Jornades de portes obertes a les exposicions del Museu 
· dissabte 18 de maig: d'11 a 14 h i de 17.30 a 19.30 h 
· diumenge 19 de maig: d'11 a 14 h 
 
La Nit dels Museus 
 
· dissabte 18 de maig, de 22.30 a 12 h de la nit: visita guiada i teatrealitzada que ens descobreix els secrets 
amagats, objectes, fets i personatges més rellevants de les exposicions del Museu i de la història del nostre 
passat, sota el títol "Passegem entre els records de ca Batsitó i les seves col·leccions" 
 
Lloc: 
Museu d'Alcover 
C. de la Costeta, 1-3. Tel. 977 846452 
Alcover (Alt Camp) 
 
  
 
Museu d'Arenys de Mar 
 
Jornades de portes obertes 
· dissabte 18 de maig: de 10 a 13 h i de 16 a 18 h 
· diumenge 19 de maig: d'11 a 13 h 
 
Inauguració de la nova sala del Museu Marès de la Punta, Les puntes de la capella de Sant Jordi 
· dissabte 18 de maig, a les 18 h 
Presentació de la sala que acollirà les estovalles d'altar, l'alba i el roquet de la capella de Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat realitzades els anys 1927-1930 per la Casa Castells d'Arenys de Mar 
 
Lloc: 
Museu d'Arenys de Mar 
C. de l'Església, 43. Tel. 93 7924444  Arenys de Mar (Maresme) 
 
 
 
Museu del Càntir d'Argentona 
 
Dissabte 18 i diumenge 19 de maig: portes obertes 
Portes obertes, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h, a l'exposició permanent, a l'exposició temàtica "Càntirs valencians de 
fantasia", a l'exposició temporal "Diàlegs de fang. Obres dels alumnes de l'Escola Taller de ceràmica del Museu 
del Càntir" i a la Joia del Museu del vestíbul: càntir Askos, de doble broc (Daunia, Itàlia, s. III aC) 
 
Dissabte 18 de maig: inauguració de l'exposició "Diàlegs de fang" 
A les 20 h, inauguració de l'exposició "Diàlegs de fang. Obres dels alumnes de l'Escola Taller de ceràmica del 
Museu del Càntir". En acabat, piscolabis per a tots els assistents 
Diumenge 19 de maig: activitat familiar "Fantasia amb fang" 
A les 11 h, activitat familiar concebuda per modelar figures de fang. Durada: una hora i mitja. Preu: 7 € (cal 
concertació prèvia) 
 
Lloc: 
Museu del Càntir 
Pl. de l'Església, 9. Tel. 93 7972152 
Argentona (Maresme) 
 
 
 
Museu Darder-Espai d'Interpretació de l'Estany de Banyoles 
 
Dissabte 18 i diumenge 19 de maig 
· Jornades de portes obertes a l'exposició permanent (horari habitual) 
 

Alcover 
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Dissabte 18 de maig (19 h) 
· Taula rodona "Protocol d'estudi en relació amb l'autenticitat de la mòmia egípcia del Museu Darder", dins del 
cicle de xerrades paral·lel a l'exposició "Monthemhat" 
 
Diumenge 19 de maig 
· Taller "Momifiquem!". Dins de la programació d'activitats familiars paral·leles a l'exposició "Monthemhat". Edat 
recomanada: a partir de 6 anys, amb l'acompanyament d'un adult. Sessions: 11 h, 11.30 h i 12 h (cada sessió té 
una durada aproximada de 75 miuts). Preu: 3 € per persona (inclou visita + taller) 
 
Lloc: 
Museu Darder-Espai d'Interpretació de l'Estany 
Pl. dels Estudis, 2. Tel. 972 574467 
Banyoles (Pla de l'Estany) 
museudarder@ajbanyoles.org 
 
 
 
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
 
Jornada de portes obertes a tot el Museu durant tot el dia (de 10 h del matí a 1 h de la nit, incloent l'horari de la 
Nit dels Museus, que és de 19 a 1 h). 
 
Activitats de la Nit dels Museus 
· Entrada gratuïta a tot el Museu 
· Comentaris de les obres mestres (de 19.30 a 22.15 h) 
· Activitat familiar no conduïda durant tot l'horari d'obertura: "Els enigmes del Museu Nacional" 
· Concert "Jazz & Swing", amb Eva Fernández i el Grup del Taller de Músics (a les 21, 21.45 i 23.30 h) 
.  Oferta gastronòmica 
· Venda de llibres i catàlegs 
 
Lloc: 
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Tel. 93 6220376 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
 
Museus 2013 al CaixaForum Barcelona 
 
De 19 h de la tarda a 1 h de la nit, portes obertes a les exposicions: 
· Georges Méliès. La màgia del cinema 
· Seduïts per l'art. Passat i present de la fotografia 
· Què pensar. Què desitjar. Què fer. Col·lecció d'Art Contemporani Fundació "la Caixa" 
 
A les 22 h, concert de música d'arrel africana amb aromes de jazz del grup Qbamba 
 
Lloc: 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Tel. 93 4768600 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-MAC Barcelona 
 
· Jornada de portes obertes de 9.30 a 18.45 h 
· Visites dinamitzades a l'exposició "Històries de tocador. Cosmètica i bellesa a l'antiguitat", a les 12 h i a les 18h 
(cal inscriure-s'hi prèviament a l'a/e: infomac@gencat.cat) 
 
La Nit dels Museus 
 
· Portes obertes de 19 h de la tarda a 1 h de la nit 
· Circuit de tallers familiars, de 19 a 22 hores. Tret de sortida dels tallers amb una demostració de la "Cohors I 
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Barcinonensis", de soldats romans i gladiadors: 
  · "Divins i divines", taller de perruqueria i cosmètica romanes 
  · "Les pedres et parlen", taller d'arqueòlegs 
  · "La casa de la matrona Júlia" 
  · "El misteri d'ultratomba a Egipte" 
· Exhibició de perruqueria romana, de 22.30 a 23.30 h, amb el conegut perruquer Raffel Pagès 
 
Lloc: 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-MAC Barcelona 
Pg. de Santa Madrona, 39 (Parc de Montjuïc). Tel. 93 4232149 i 93 4246577 
Barcelona (Barcelonès) 
infomac@gencat.cat 
 
 
 
 
Museu de la Música de Barcelona 
 
· Jornada de portes obertes a l'exposició permanent, de 10 h del matí a 1 h de la nit 
 
· La Joia dels Museus: claviorgue Hauslaib 
 
· La Nit dels Museus: de 20 a 22 h, tast musical de claqué i guitarra "Cos, ritme i energia amb Tap Olé", a càrrec 
de Roser Font i Rubén Pérez (ballarins de claqué) i Mario Mas (guitarra). Funcions seguides de 10 minuts 
 
Lloc: 
Museu de la Música 
C. de Lepant, 150 (recinte de L'Auditori). Tel. 93 2563650 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
 
Museu Frederic Marès de Barcelona 
 
Dia Internacional dels Museus, de 10 a 19 h 
La Nit dels Museus, de 19 h de la tarda a 1 h de la nit 
 
Activitats 
· Portes obertes al Museu 
· Exposició temporal "La Barcelona irreverent" 
· Participació en el programa multimèdia de la Nit Europea dels Museus "Una obra, una història" 
· Participació en la proposta "La joia del Museu" 
· Participació en la campanya de xarxes socials "El Museu que t'imagines" 
 
Lloc: 
Museu Frederic Marès 
Pl. de Sant Iu, 5. Tel. 93 2563500 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
Museu d'Història de Catalunya 
 
 
· Jornada de portes obertes, de 10 h del matí a 1 h de la nit (dins de la Nit dels Museus), a l'exposició permanent 
del Museu 
 
· De 16 a 19 h: "Taller Obert per a famílies", adreçat a nenes i nens de 6 a 12 anys 
 
· De 20 h del vespre a 1 h de la nit (dins de la Nit dels Museus): "Pessics d'Història", en diferents espais del 
Museu 
 
Lloc: 
Museu d'Història de Catalunya 
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Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Tel. 93 2254700, 93 2254726 i 93 2254732 
Barcelona (Barcelonès) 
mhc.cultura@gencat.cat 
 
 
 
Museu de la Moto de Barcelona 
 
De 19 h del vespre a 1 h de la nit, portes obertes a les exposicions permanent i temporal. 
 
A les 20 i 23 h projeccions de reportatges originals de Les 24 hores de Montjuïc. Primera sessió: anys 1974, 
1975 i 1976. Segona sessió: anys 1979, 1980 i 1981. 
 
Lloc: 
Museu Moto Barcelona 
C. de la Palla, 10. Tel. 93 3186584 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
Rei de la Màgia Teatre Museu, de Barcelona 
 
"El passatge del misteri al museu de l'impossible": endinseu-vos al món del misteri I l'impossible amb els nostres 
il·lusionistes i els seus números màgics (des de les 20 h, cada mitja hora). 
 
"Barcelona, catalitzadora de la màgia". Des de finals del segle XIX Barcelona va ser el punt de trobada i la 
catalitzadora de la màgia de la península Ibèrica. Aquesta exposició és un recorregut per les diferents etapes. 
 
Lloc: 
Teatre Museu El Rei de la Màgia 
C. de les Jonqueres, 15. Tel. 93 3187192 
Barcelona (Barcelonès) 
info@elreidelamagia.cat 
 
 
 
Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) 
 
Portes obertes de 19 h del vespre a 1 h de la nit, amb actuació musical del grup Tàndem (balades, blues, reggae 
i rock), de 22 a 23.30 h 
 
Lloc: 
Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) 
C. de la Barra de Ferro, 5. Tel. 93 3195693 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
CosmoCaixa Barcelona 
 
Jornada de portes obertes (entrada lliure) de 10 h del matí a 1 h de la nit 
 
Activitats especials gratuïtes de 19 h del vespre a 1 h de la nit 
· "Explorant el món microscòpic. Espai per observar i manipular": a les 20 h, 20.30 h, 21 h, 21.30 h, 22 h i 22.30 h 
· "PlanetaMòbil - NANOCAM. Viatge a la diversitat": a les 20 h, 21 h, 22 h i 23 h 
· "Com es va fer - MICROVIDA. Xerrada i demostracions interactives": a les 21 h i 23 h 
· "Microscòpia avançada. Xerrades i demostracions": a les 22 h 
 
Lloc: 
CosmoCaixa 
C. d'Isaac Newton, 26. Tel. 93 2126050 
Barcelona (Barcelonès) 
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Fundació Antoni Tàpies de Barcelona 
 
Activitat 1: La Nit dels Museus 
 
En el marc de La Nit dels Museus 2013, la Fundació Antoni Tàpies ofereix sis visites comentades gratuïtes a 
"Antoni Tàpies. Col·lecció, # 5" que inclouen una introducció a l'exposició temporal "Contra Tàpies". 
Calendari: dissabte 18 de maig, a les 19.30, 20, 20.30, 21, 22 i 23 h 
Durada: 1 hora 
Preu: activitat gratuïta. Places limitades a 30 persones per grup/visita 
Inscripció a recepció a partir de les 19 h, segons ordre d'arribada 
Idioma: català 
 
En aquesta ocasió, no es visitarà l'escultura Mitjó (maqueta, 1991; escultura, 2010), atès que l'espai de la 
terrassa romandrà tancat durant l'esdeveniment. 
 
Activitat 2: La Petita Nit 
 
El 18 de maig, en el marc de La Nit dels Museus, un gran nombre de centres museístics de tota Europa obriran 
les portes en horari nocturn. A fi que els nens i les nenes també puguin participar en aquesta iniciativa, la 
Fundació organitza "La Petita Nit", una activitat per a famílies que tindrà lloc al vespre de La Nit dels Museus. 
Calendari: dissabte 18 de maig, a les 20 h 
Durada: 1 hora 
Grup d'edat: nens i nenes de 6 a 12 anys i els seus acompanyants 
Preu: activitat gratuïta. Places limitades a 30 persones, aproximadament, incloent infants i adults 
Inscripció a partir de les 19.30 h, segons ordre d'arribada 
Idioma: català 
 
Lloc: 
Fundació Antoni Tàpies 
C. d'Aragó, 255. Tel. 93 4870315 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
Col·lecció de Carrosses Fúnebres de Barcelona 
 
· Dies 18 i 19 de maig: jornades de portes obertes, de 10 a 14 h, a l'exposició permanent amb visites guiades 
gratuïtes a les 12 h 
· Dissabte 18 de maig, La Nit dels Museus: a les 21 h i a les 23 h, visita guiada als 6 àmbits de la Col·lecció 
 
Lloc: 
Col·lecció Carrosses Fúnebres 
C. de la Mare de Déu de Port, 56-58. Tel. 93 4841920 i 93 4841925 
Barcelona (Barcelonès) 
 
 
 
Museu Egipci de Barcelona 
 
· De 10 a 19 h: 50% de descompte sobre el preu de l'entrada general, que inclou l'accés a la col·lecció permanent 
i a l'exposició temporal "Tutankhamon. Història d'un descobriment" 
 
· De 19 h del vespre a 1 h de la nit: la Nit del Museus. Entrada gratuïta per visitar la col·lecció permanent i 
l'exposició temporal 
 
Lloc: 
Museu Egipci-Fundació Arqueològica Clos 
C. de València, 284. Tel. 93 4880188 
Barcelona (Barcelonès) 
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Museu de la Xocolata de Barcelona 
 
· Jornada de portes obertes de 10 a 19 h, amb entrada general gratuïta a l'exposició 
 
· La Nit dels Museus: de 19 h de la tarda a 1 h de la nit, entrada general gratuïta a l'exposició. El mateix dia 18, 
de 19 a 21 h (exclusivament en aquest horari) es realitzarà l'activitat gratuïta "Fotografies i Xocolatines!", 
conjuntament amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i el Museu de la Xocolata. L'activitat consisteix en fer la visita 
al Museu de la Xocolata i la realització d'una activitat al pati del Museu. Seguidament s'accedeix a l'Arxiu 
Fotogràfic on el públic podrà escollir unes imatges que serviran com a embolcall per personalitzar una xocolatina 
que es donarà a cada visitant 
 
Lloc: 
Museu de la Xocolata 
C. del Comerç, 36. Tel. 93 2687878 
Barcelona (Barcelonès) 
info@museuxocolata.cat 
 
 
 
Micromundi 
 
El Museu de Miniatures, per celebrar el Dia Internacional dels Museus, ofereix el dia 18 de maig La Joia del 
Museu: Circ, una "miniminiatura" de l'artista mexicà Ricalde. 
 
Una obra de 7 cm de diàmetre que presenta un conjunt de mes de 15 figures sota una carpa. Una sèrie d'animals 
i artistes, com una trapezista, unes funambulistes, un domador, un pallasso... Un gran espectacle en un espai 
minúscul. Obra realitzada amb resines modelades i policromades. La peça es podrà veure a l'espai de recepció 
del Museu. 
 
Lloc: 
Micromundi. Museu de Miniatures i Microminiatures de Besalú 
Pl. del Prat de Sant Pere, 15. Tel. 972 591842 
Besalú (Garrotxa) 
 
 
 
Col·lecció Celler Cal Menescal 
 
Per celebrar el DIM (18 de maig), el Celler Cal Menescal ofereix una jornada de portes obertes a la seva 
exposició permanent l'últim dia de maig. 
Dia: 31 de maig de 2013 
De 9 a 20 h 
 
Lloc: 
Celler Cal Menescal 
C. de Joan Amades, 2. Tel. 977 428095 
Bot (Terra Alta) 
 
 
 
Espais del Patrimoni Històric de Calafell 
 
Ciutadella Ibèrica 
 
· Jornada de portes obertes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
· Projecció del documental 30 anys de la primera excavació a la Ciutadella ibèrica. (Arqueologia + divulgació = 
dinamització de comunitats) 
· Sortida "Una passejada fins la Talaia!" 
Els professors i alumnes de l'INS Talaia ens conviden a fer una sortida caminant per la muntanya fins a la Talaia, 
torre de vigia d'època moderna que els alumnes de l'INS han adoptat dins del projecte "Adopta un monument". 
S'aprofitarà l'ocasió per inaugurar els plafons informatius que han creat els propis alumnes per explicar-nos a tots 
els calafellencs i visitants què són les restes que tenim al davant Lloc: plaça de Pau Casals (Segur de Calafell), 
hora: 10.30 h, organitza: INS Talaia. Nota: cal portar esmorzar, aigua i calçat còmode 

Besalú 

Bot 

Calafell 
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Castell de la Santa Creu 
 
· Jornada de portes obertes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
· Projecció sobre l'exposició "Dones Andaluses. Retrat de les primeres castellanes de Calafell". Lloc: Caseta de 
l'audiovisual del Castell de Calafell 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Ciutadella Ibèrica / Ctra. C-31, Km. 141 Calafell (Baix Penedès) 
· Castell de la Santa Creu / Pujada del Castell, s/n Calafell (Baix Penedès) 
 
Organitza: 
Calafell Històric 
Tel. 977 694683 
 
 
 
Museu d'Història de Cambrils 
 
Torre de l'Ermita 
Jornades de portes obertes 
· dissabte 18 de maig: d'11 a 14 h i de 17 a 20 h 
· diumenge 19 de maig: d'11 a 14 h 
 
Museu Agrícola de Cambrils 
Jornades de portes obertes 
· dissabte 18 de maig: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h 
· diumenge 19 de maig: de 10.30 a 13.30 h 
 
Vil·la romana de la Llosa 
Jornades de portes obertes 
· dissabte 18 de maig: de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
· diumenge 19 de maig: de 10 a 13.30 h 
 
Visita amb recreació de la vida quotidiana amb els tallers familiars "Toquem els romans" 
· dissabte 18 de maig: a les 10.30 h (en castellà) i a les 12 h (en català) 
 
Museu Molí de les Tres Eres 
Conferència "In rusticam romanam linguam", a càrrec del Dr. Pere Navarro 
· dijous 16 de maig: a les 20 h 
 
Jornades de portes obertes, amb accés a l'exposició temporal "L'altra cara de la vida. Cultura funerària ahir i 
avui" 
· dissabte 18 de maig: d'11 a 14 h i de 17 a 20 h 
· diumenge 19 de maig: d'11 a 14 h 
 
Conferència "La mort en època romana i tardoromana a l'entorn de Tàrraco", a càrrec de l'arqueòloga Judit 
Ciurana 
· dissabte 18 de maig: a les 18 h 
 
Tallers familiars "Ibers i romans. Com vivien? Com morien?" 
· diumenge 19 de maig: a les 11, 12 i 13 h 
Des del 16 fins al 19 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Torre de l'Ermita 
C. de la Verge del Camí, 30 
Cambrils (Baix Camp) 
 
· Museu Agrícola de Cambrils 
C. del Sindicat, 2 
Cambrils (Baix Camp) 

 
· Vil·la romana de la Llosa 
C. de Josep Iglesias, s/n 
Cambrils (Baix Camp) 
 
· Museu Molí de les Tres Eres 
Via Augusta, 1 

Cambrils (Baix Camp) 
 
Organitza: 
Museu d'Història de Cambrils 
Tel. 977 794528
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Casa museu Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar 
 
· Jornada de portes obertes a l'exposició permanent i a l'exposició temporal "Els vestigis del Modernisme" 
 
· A les 19 h: conferència "Els tallers d'artista, espais de col·leccionisme i oci", en el marc de l'exposició "Vestigis 
del Modernisme. Obrim el teló", a càrrec de la Dra. Fàtima López Pérez. Es tractaran els tallers d'artistes més 
importants del Modernisme, espais on la creació artística també donava pas al col·leccionisme i la diversió. 
Entrada gratuïta 
 
Lloc: 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner 
Xamfrà de les rieres Gavarra i Buscarons. Tel. 93 4954615 
Canet de Mar (Maresme) 
 
 
 
 
Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug 
 
Visites guiades gratuïtes a les 11 h, 12 h, 13 h, 16.30 h i 17.30 h (durada de cada visita: una hora). 
 
Lloc: 
Museu del Ciment Asland 
Paratge del Clot del Moro. Tel. 93 8257037 
Castellar de n'Hug (Berguedà) 
 
 
 
Castelló d'Empúries 
 
 
· Del 14 al 24 de maig: "Fem el nostre Museu". Activitat per a públic escolar 
 
· Divendres 17 de maig: concert de l'Orquestra Barroca Catalana a la Capella de Santa Clara (21 h), preu: 10 € 
(consulteu descomptes) 
 
· Dissabte 18 de maig, Dia Internacional dels Museus: jornada de portes obertes de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
 
· Dissabte 18 de maig, La Nit dels Museus: visita guiada nocturna conjunta al Museu d'Història Medieval de la 
Cúria-Presó, s. XIV i a l'Ecomuseu-Farinera. Inici a les 21.30 h per les cel·les de la Presó medieval i, a 
continuació, visita i copa de cava a l'Ecomuseu-Farinera. Activitat gratuïta (cal inscriure-s'hi prèviament, màxim 
30 persones, informació i reserves: tel. 972 250512) 
 
· Del 18 de maig al 16 de juny: activitat "De Museu a Museu", a l'Ecomuseu-Farinera, amb el col·lectiu "Una 
comarca de museu" 
Des del 14 fins al 18 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries 
C. de Sant Francesc, 5-7. Tel. 972 250512 
Castelló d'Empúries (Alt Empordà) 

· Museu Cúria-Presó s. XIV 
Pl. de Jaume I, s/n. Tel. 972 156233 
Castelló d'Empúries (Alt Empordà)

 
 
 
Museu d'Art de Cerdanyola del Vallès 
 
 
· Jornades de portes obertes: dissabte 18 de maig, de 17 a 20 h, i diumenge 19 de maig, d'11 a 14 h 
 
· Dissabte 18 de maig, a les 19.30 h, presentació de la Joia del Museu, el Nu del blau, de Josep Viladomat, 
cedida en préstec per la Diputació de Barcelona 
 
· Dissabte 18 de maig, a les 19.30 h, visita comentada a l'exposició "Cara a cara. El retrat a la fotografia catalana 

Canet de Mar 

Castellar de n’Hug 

Castelló d’Empúries 

Cerdanyola del Vallès 
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des dels anys 50". La visita forma part de l'activitat conjunta entre els dos museus de Cerdanyola on es pretén 
visitar dues exposicions temporals que acullen: "De la creació artística a l'art de la supervivència" 
 
· La Nit dels Museus, dissabte 18 de maig, a les 22 h, "La vida és curta", mostra de curtmetratges de joves 
creadors de la ciutat a la sala d'actes del Museu 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu d'Art de Cerdanyola 
C. de Sant Martí, 88. Tel. 93 5914130 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 
 
 
Museu Comarcal de Cervera 
 
Divendres 17 de maig 
· A les 19 h, signatura del conveni de comodat i presentació de la moneda Sikarra al Museu Comarcal de 
Cervera. Lloc: sala d'exposicions del Museu Comarcal de Cervera 
 
Dissabte 18 i diumenge 19 de maig 
· Jornades de portes obertes a la Casa Museu, amb visites guiades a les 11 h, 13 h i 17.30 h 
 
Dissabte 18 de maig 
· A les 19 h, presentació dels nous webs de la Xarxa del Museus de les terres de Lleida i Aran i de la Xarxa dels 
Museus d'Història i Monuments de Catalunya. Lloc: sala d'exposicions del Museu Comarcal de Cervera. 
· A les 20 h, inauguració de l'exposició "De la terra i dels homes. Fotografies de Ton Sirera". Lloc: sala 
d'exposicions del Museu Comarcal de Cervera. 
· A les 22.30 h, la Nit dels Museus: un passeig per la Casa Museu Duran i Sanpere, amb tast de música... i 
alguna cosa més. Preu: 3 € (Capacitat limitada. Venda d'entrades des de mitja hora abans de l'inici). Amb motiu 
de la celebració de La Nit dels Museus, les sales d'exposicions del Museu romandran obertes des de les 20 h del 
vespre fins a les 12 h de la nit. 
 
Lloc: 
Museu Comarcal de Cervera-Casa Museu Duran i Sanpere 
C. Major, 115. Tel. 973 533917 
Cervera (Segarra) 
 
 
 
Exposició permanent del Pallasso Charlie Rivel 
 
· Jornada de portes obertes de 10 a 14 h 
· Visites guiades 
· Projecció d'audiovisuals 
· Tallers per als més petits 
 
 
Lloc: 
Exposició permanent del Pallasso Charlie Rivel 
Pl. del Castell, 1. Tel. 93 8952500 
Cubelles (Garraf) 
 
 
 
Museus d'Esplugues de Llobregat: Can Tinturé i La Rajoleta 
 
Dia Internacional dels Museus (18 de maig) 
15 de maig 
· A les 19 h, a Can Tinturé, conferència "El treball de Madola", a càrrec de Madola, ceramista que aportarà la 
seva visió de transformació i inspiració de la seva obra creativa. Hi haurà exposada la seva peça donada a 
Esplugues recentment 
 
La Nit dels Museus 
18 de maig 

Cervera 

Cubelles 

Esplugues de Llobregat 
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· De 19 h del vespre a 1 h de la nit, portes obertes a Can Tinturé i a La Rajoleta 
· De 22.30 a 12.30 h de la nit, a La Rajoleta, activitat teatralitzada "Les ombres de la fàbrica: l'amo i el traginer" 
· A les 23 h i 23.30 h, a Can Tinturé, espectacle audiovisual de video-mapping 
· Als jardins dels voltants, Fira Esotèrica amb tarotistes, música, correfoc i diferents entreniments 
Des del 15 fins al 18 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Museu Can Tinturé. Col·lecció de Rajola de Mostra 
Salvador Miquel "La Masoveria" 
C. de l'Església, 36. Tel. 93 4700218 
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 

· Museu de Ceràmica "La Rajoleta" 
Ptge. del Puig d'Ossa, s/n. Tel. 93 4700218 
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

 
 
 
 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-MAC Girona 
 
Dia Internacional dels Museus 
· Jornada de portes obertes, de 10 a 23 h 
 
La Nit dels Museus 
· De 21 a 23.30 h, visita "Set tresors, set moments de la història de Girona", recorregut guiat pels set museus de 
la ciutat organitzat per Gironamuseus 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-MAC Girona 
C. de Santa Llúcia, 8 (Monestir de Sant Pere de Galligants). Tel. 972 202632 
Girona (Gironès) 
infomac@gencat.cat 
 
 
 
Museu d'Art de Girona 
 
'b7 Jornada de portes obertes 
De 10 h del matí a 12 h de la nit. 
 
'b7 La Joia del Museu 
Enguany s'ha escollit com a Joia del Museu una partitura inèdita d'Isaac Albéniz. 
 
Per aquest motiu el Museu d'Art, conjuntament amb el Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona, ha organitzat la interpretació d'aquest fragment musical. També s'oferirà una petita audició de la peça 
Valsos Poètics, d'Enric Granados, a càrrec d'alumnes de cant i guitarra del Conservatori. 
Tres sessions: 17 h, 17.30 h i 18 h 
Lloc: Sala 17 del Museu d'Art 
Acte organitzat amb la col·laboració del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona 
 
'b7 La Nit dels Museus 
"Set tresors, set moments en la història de la ciutat". 
 
Us convidem a fer una passejada nocturna pels museus gironins: el Museu del Cinema, la Casa Masó, el Museu 
d' Història de Girona, el Museu d' Història dels Jueus, el Museu d' Art de Girona, el Museu-Tresor de la Catedral 
de Girona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona. L'activitat consistirà en una visita conduïda per guies a 
través dels set museus, en cadascun dels quals coneixerem de prop un dels objectes que s'hi custodien. 
Inscripcions al web http://goo.gl/1k53R 
Preu: 3 € 
Hora: de 21 a 23.30 h 
Organitza: Gironamuseus 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu d'Art de Girona 
Pujada de la Catedral, 12. Tel. 972 203834 
Girona (Gironès) 

Girona 
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museuart_girona.cultura@gencat.cat 
 
 
 
Museu de la Conca Dellà 
 
Entrada gratuïta al Museu el dissabte 18 i el diumenge 19 de maig. 
 
Caminada cultural el diumenge 19 de maig, a les 10 h, a la font de Conques. 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu de la Conca Dellà 
C. del Museu, 4. Tel. 973 665062 
Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) 
 
 
 
Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí 
 
Jornada de portes obertes de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h 
 
Visita al museu + destil.lació en directe + desgutació d'aiguardents 
El Museu de la Fassina Balanyà és una antiga fàbrica d'aiguardent que data del segle XIX, restaurada i 
condicionada perquè el visitant conegui el procés industrial que seguia la brisa per obtenir aiguardent i altres 
derivats. 
 
Lloc: 
Fassina Balanyà-Museu de l'antiga fàbrica d'aiguardent 
Pl. del Mil·lenari, 1. Tel. 977 871220 
L' Espluga de Francolí (Conca de Barberà) 
 
 
 
Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera 
 
· 18 de maig, Dia Internacional dels Museus 
Jornada de portes obertes de 10 a 18 h 
 
· Des del 18 de maig fins al 16 de juny 
Proposta "De museu a museu" 
Hall del MUME (de dimarts a dissabtes: de 10 a 18 h, diumenges i festius: de 10 a 14 h) 
Intercanvi de peces entre els vuit centres de la xarxa de museus de l'Alt Empordà "Una Comarca de Museu". Al 
MUME s'exposarà un joc d'escacs procedent del Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), fet al camp de 
concentració de Sant Cebrià el 1939 per Damàs Calvet. Al Museu del Joguet s'exposaran imatges de jocs 
infantils de la Maternitat d'Elna. Els altres museus que intercanviaran les seves peces són: 
- Museu de la Tècnica (Figueres) 
- Museu de la Ciutadella (Roses) 
- Museu de l'Empordà (Figueres) 
- Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries (l'Escala) 
- Ecomuseu Farinera (Castelló d'Empúries) 
- Museu de l'Anxova i la Sal (l'Escala) 
 
Lloc: 
Museu Memorial de l'Exili (MUME) 
C. Major 43-47. Tel. 972 556533 
La Jonquera (Alt Empordà) 
 
 
 
Museu del Coure de les Masies de Voltregà 
 
Jornada de portes obertes amb entrada gratuïta a la col·lecció i a la fàbrica. 
Dia: 18 de maig de 2013 
De 10 a 14 h 

Isona i Conca Dellà 

Espluga de Francolí 

La Jonquera 

Masies de Voltregà 
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Lloc: 
Museu del Coure 
Ctra. C-17, Km. 73,5. Tel. 93 8595637 
Colònia Lacambra. Municipi: Les Masies de Voltregà (Osona) 
info@museudelcoure.com 
 
 
 
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal 
 
Dijous 16 de maig 
· Presentació de la Joia del Museu: Mare de Déu de Saidí. Espai 0 (19.30 h) 
 
Divendres 17 de maig 
· Concert de l'Orquestra Simfònica l'Intèrpret. Director: Alfons Pérez. Programa: "Homenatge a Wagner". Museu 
de Lleida (20 h) 
 
Dissabte 18 de maig 
· Jornada de portes obertes (entrada gratuïta) de 10 a 14 h i de 16 a 18 h 
 
· La Nit dels Museus: representació teatral de Petites Peces Pies. Voleu conèixer millor els personatges 
representats a les pintures murals de la Pia Almoina? Quina història s'amaga darrere de cada un d'ells? A través 
de petits monòlegs, tots ells ens explicaran les seves vivències, els seus sentiments i, en definitiva, les seves 
històries. Idea i direcció: Jaume Belló. A càrrec d'alumnes de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Amb la 
col·laboració del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida i el Gremi de Forners de les Terres de Lleida. 
Sessions a les 20.30 h i a les 21.30 h (abans de cada sessió es farà una breu visita comentada a les pintures 
murals de la Pia Almoina, a les 20 h i a les 21 h) 
 
· La Nit dels Museus: portes obertes (entrada gratuïta) de 20 h del vespre a 12 h de la nit 
Dies: 16, 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal 
C. de Sant Crist, 1. Tel. 973 283075 
Lleida (Segrià) 
 
 
 
Museu Municipal de Llívia 
 
El Museu de Llívia celebra el Dia Internacional dels Museus (18 de maig) amb una jornada de portes obertes 
l'endemà, diumenge 19 de maig. 
Dia: 19 de maig de 2013 
De 10 a 14 h 
 
Lloc: 
Museu Municipal de Llívia (Antiga Farmàcia Esteve) 
C. dels Forns, 10. Tel. 972 96313 
Llívia (Cerdanya) 
patronat@llivia.org 
 
 
 
Museu del Mar de Lloret 
 
· Jornada de portes obertes de 9 a 13 h i de 16 a 19 h 
 
· Visites guiades gratuïtes a les 12 i 18 h 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu del Mar 
Pg. de Camprodon i Arrieta, 1. Tel. 972 364454 
Lloret de Mar (Selva) 

LLeida 

Llívia 

Lloret de Mar 
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Can Saragossa 
 
Jornada de portes obertes i visita guiada gratuïta a les 10.30 h 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Can Saragossa 
Av. de la Vila de Tossa, s/n (Parc de can Xardó). Tel. 972 349573 i 972 364735 
Lloret de Mar (Selva) 
 
 
 
 
Museu de la Tècnica de Manresa 
 
Dia Internacional dels Museus 
Jornada de portes obertes de 10 a 14 h, amb visites guiades gratuïtes a les exposicions permanents 
 
La Nit dels Museus 
· De 17 a 19 h: podreu desafiar, a través de l'equilibri, les forces de la gravetat amb jocs de taula a càrrec del 
CAE 
· De 17 a 19 h: portes obertes a les exposicions permanents del Museu 
· A les 19 h: concert a càrrec del grup de combo del Conservatori Municipal de Música de Manresa 
 
Lloc: 
Museu de la Tècnica 
Ctra. de Santpedor, 55 (Parc de la Sèquia). Tel. 93 8772231 
Manresa (Bages) 
museu@parcdelasequia.cat 
 
 
 
Museu de Mataró 
 
Can Palauet 
· divendres 17 de maig (19.30 h) 
Conferència "Els orígens del cristianisme peninsular: entre el mite i la realitat", a càrrec de Carles Buenacasa 
Pérez, doctor en Història Antiga i professor agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
de la Universitat de Barcelona. 
 
Ca l'Arenas, centre d'art del Museu de Mataró 
· dissabte 18 de maig (18 h) 
Taller familiar "Passatgers a bord!". Al menjador de ca l'Arenas, en Jordi, el pintor que hi vivia, deixa una carta. 
En aquesta carta ens explica que als dos germans Arenas els agradava molt viatjar, conèixer altres països i 
vibrar amb la bellesa d'altres paratges; no oblidaven mai la seva llibreta de dibuix per prendre apunts, fins i tot 
s'enduien el "cavallet de viatge" que tenia incorporada la caixa de les pintures i pinzells. Ens parlaran de la 
natura, el Mediterrani i la seva cultura, les ciutats, els poblets i els ports que els donaven la benvinguda… Viatjar 
els va fer créixer com a persones i com a artistes. Al taller els nens ompliran un gran vaixell de paper amb els 
passatgers que vulguin fer un viatge per mar. 
 
Can Serra - Museu de Mataró 
· diumenge 19 de maig (11.30 h) 
Activitat familiar "La llum de Vesta". Descobrirem com era la ciutat romana d'Iluro, els seus costums, la societat i 
les festes, a partir d'una visita guiada per les sales del Museu de Mataró. Ens fixarem en les llànties exposades, 
les petites làmpades de ceràmica decorades que feien servir els romans per il·luminar la casa. Un conte ens 
introduirà en les festes dedicades a Vesta, la divinitat de la llar i les sacerdotesses vestals, que eren les 
encarregades de mantenir el foc sagrat sempre encès. Finalment, al taller, els nens podran fer, amb l'ajut dels 
seus pares, la seva pròpia llàntia a partir d'un bloc de fang i decorar-la, com feien els romans, per donar llum a la 
foscor. Activitat recomenada a partir de 5 anys. Capacitat limitada. 
Des del 17 fins al 19 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Can Palauet C. d'en Palau, 32. Tel. 93 7582101 

Manresa 

Mataró 
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Mataró (Maresme) 
 
· Ca l'Arenas, centre d'art del Museu de Mataró 
C. d'Argentona, 64. Tel. 93 7412930 
Mataró (Maresme) 
· Can Serra - Museu de Mataró 

El Carreró, 17-19. Tel. 93 7582401 
Mataró (Maresme) 
 
Organitza: 
Museu de Mataró 
Tel. 93 7582401

 
 
 
 
Museu de Moià-Coves del Toll 
 
Jornada de portes obertes. 
Dia: 18 de maig de 2013 
De 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h 
 
Lloc: 
Museu de Moià (Edifici Casa Natal Rafael Casanova) 
C. de Rafael Casanova, 8. Tel. 93 8209134 
Moià (Bages) 
 
 
 
 
Museu Antiga Farinera de Montferrer 
 
El Dia Internacional dels Museus se celebra el 18 de maig. L'Antiga Farinera de Montferrer se suma als actes 
commemoratius amb un seguit d'activitats que es realitzen el dissabte següent, 25 de maig: 
 
· Jornada de portes obertes 
· Visita guiada per l'antiga fàbrica de farina, de 17 a 18 h 
· Xerrada "Patrimoni cultural del municipi de Montferrer i Castellbò", a càrrec de l'historiador Carles Gascón, de 
18 a 19 h 
Dia: 25 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu Antiga Farinera de Montferrer 
C. del Molí, 3. Tel. 973 351343 
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 
 
 
 
Museu Comarcal de la Garrotxa 
 
Dia Internacional dels Museus (18 de maig) 
· dissabte 18 i diumenge 19: jornades de portes obertes 
· dissabte 18, a les 12 h: visita guiada a l'exposició "Miquel Plana. Gravador" 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu Comarcal de la Garrotxa 
C. de l'Hospici, 8. Tel. 972 271166 
Olot (Garrotxa) 
museu.garrotxa@olot.cat 
 
 
 
Museu dels Volcans d'Olot 
Dins dels actes del Dia Internacional dels Museus, DIM 2013. 
Jornades de portes obertes. 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu dels Volcans 
Av. de Santa Coloma, 43 (Torre Castanys, Parc Nou). Tel. 972 266762 

Moià 

Montferrer i Castellbó 

Olot 
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Olot (Garrotxa) 
museu.garrotxa@olot.cat 
 
 
 
 
Museu del Suro de Palafrugell 
 
Dissabte 18 de maig 
 
· Exposició d'una Joia del Museu: quadre de suro que va fer l'artesà Robert Remus per regalar a Evita Perón 
l'any 1947. 
· A les 16.30 h i a les 18.30 h, projecció del documental La sombra de Evita, de Xavier Gassió. 
· A les 18 h, taller familiar "Jocs de llum" (amb inscripció prèvia gratuïta). 
· De 22.30 a 12 h de la nit, La Nit dels Museus: "Mur_murs de l'Empordà en off". Música i còctel amb Brava 
Selector com a tast previ de l'exposició "Mur_murs de l'Empordà", de Cyril Torres i Gerard Prohias. 
 
Diumenge 19 de maig 
 
· A les 12 h, visita guiada al Museu amb demostració artesana de fabricació de taps. 
 
Llocs: 
· Museu del Suro 
C. de Begur, 14. Tel. 972 307825 
Palafrugell (Baix Empordà) 
 
 
Centre d’Interpretació del Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario 
 
Portes obertes tot el cap de setmana 
 
Llocs: 
· Centre d'Interpretació del Dipòsit d'Aigua Modernista de Can Mario 
Antiga fàbrica surera de Can Mario 
Palafrugell (Baix Empordà) 
 
 
Torre De Guaita De Sant Sebastià 
 
Portes obertes tot el cap de setmana 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
· Torre de guaita de Sant Sebastià 
Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda 
Llafranc. Municipi: Palafrugell (Baix Empordà) 
 
 
 
Museu Can Mario de Palafrugell 
 
Jornada de portes obertes, d'11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h, a les exposicions temporals i permanents. 
 
Visites guiades a les 12 i a les 19 hores. 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Can Mario - Museu d'escultura contemporània 
Pl. de Can Mario, 7. Tel. 972 306246 
Palafrugell (Baix Empordà) 
canmario@fundaciovilacasas.com 
Organitza:Fundació Vila Casas 
 

Palafrugell 
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Fundació Josep Pla de Palafrugell 
 
Dissabte 18 de maig 
· Jornada de portes obertes de 9.30 a 13 h i de 17 a 20 h, amb projecció de vídeo i accés a l'exposició permanent 
· Activitat familiar (17.30 h) "Ens divertim llegint", adreçada a pares i fills de 4 a 100 anys 
 
Diumenge 19 de maig 
· Jornada de portes obertes de 10 a 13 h, amb projecció de vídeo i accés a l'exposició permanent 
 
Lloc: 
Fundació Josep Pla 
C. Nou, 51 
Palafrugell (Baix Empordà) 
 
 
 
Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata 
 
Dissabte 18 de maig, dins de la Nit dels Museus 
 
· Portes obertes al CIP Molí d'en Rata, de 20 h del vespre a 1 h de la nit 
· Actuació de La Banda del Can Mas, a les 21 h 
· Visita guiada al Molí d'en Rata, a les 22 h 
· Actuació del grup Veus del Vallès, a les 23.30 h 
Les actuacions tindran lloc a la zona enjardinada del Moli 
 
Diumenge 19 de maig 
· Portes obertes al CIP Molí d'en Rata, de 10 a 14 h 
· Presentació de La Joia del  Museu (material jaciment Pinetons), a les 10.30 h 
· Visita guiada a l'exposició "50 anys de les riuades", a les 11 h 
· Taller per a adults "Salvador Espriu: l'egiptòleg", a les 12 h 
 
Lloc: 
Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata 
C. del Molí d'en Rata, 1. Tel. 93 5946057 
Ripollet (Vallès Occidental) 
 
 
 
 
Castell de la Trinitat de Roses 
 
Jornades de portes obertes a l'interior del castell 
· dissabte 18 i diumenge 19 de maig 
 
Visita guiada "Un mirador fortificat" 
· dissabte 18 de maig, a les 16 h (en francès) i a les 17 h (en català i castellà) 
 
Lloc: 
Castell de la Trinitat 
Ctra. del Far, s/n. Tel. 972 151922 
Roses (Alt Empordà) 
 
 
 
 
Ciutadella de Roses 
 
· Dies 18 i 19 de maig: portes obertes a l'exposició permanent i al jaciment arqueològic 
· Dia 18, a les 12 h: visita guiada "Un passeig per la història" 
· Del 18 de maig fins al 16 de juny: "De Museu a Museu", vine a descobrir la peça intercanviada dins del 
programa "Una Comarca de Museu" 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 

Ripollet 

Roses 
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Lloc: 
Ciutadella de Roses 
Av. de Rhode, s/n. Tel. 972 151466 
Roses (Alt Empordà) 
 
 
 
Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí 
 
Jornada de portes obertes amb visites guiades a les 11 h i a les 12 h 
 
Lloc: 
Museu Etnogràfic Vallhonrat 
Pl. de Montserrat Roig, s/n. Tel. 93 5885499 
Rubí (Vallès Occidental) 
 
 
 
Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
 
 
Jornades de portes obertes 
· divendres 17 de maig: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
· dissabte 18 de maig: d'11 a 14 h i de 17 a 23 h (Nit dels Museus) 
· diumenge 19 de maig: d'11 a 14 h 
 
Una joia de contes. Veniu a escoltar relats sobre les peces emblemàtiques dels museus de Sabadell 
Conte: En Tigret, unes dents de sabre amb problemes 
· dissabte 18 de maig, a les 12.30 h 
· diumenge 19 de maig, a les 11.30 h 
 
La gimcana de les joies 
Recull la butlleta en un dels cinc museus de Sabadell. Fixa't bé en la joia que exposa cadascun d'ells i mira 
d'enllaçar les imatges corresponents a la butlleta. Entrega-la en el darrer museu que visitis i participaràs en el 
sorteig de cinc lots de regals 
 
La Nit dels Museus (Una nit, cinc experiències) 
· dissabte 18 de maig, a les 23 h, "Òpera a l'ICP": gràcies a la col·laboració dels Amics de l'Òpera de Sabadell, 
dos cantants d'òpera acompanyats d'un pianista cantaran àries al Museu 
Des del 17 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
C. de l'Escola Industrial, 23. Tel. 93 7261769 
Sabadell (Vallès Occidental) 
museu@icp.cat 
 
 
 
 
Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa 
 
Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de maig 
· Jornades de portes obertes 
· Gimcana familiar de la Joia dels Museus, juntament amb els museus de Sabadell 
 
Dissabte 18 de maig 
· La Nit dels Museus: obertura especial de 20 h del vespre a 12 h de la nit. A les 20.45 h, espectacle de dansa al 
Mirador del Museu 
Des del 17 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa 
Plaça del Gas, 8. Tel. 93 4129640 

Rubí 

Sabadell 
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Sabadell (Vallès Occidental) 
Més informació:  
Facebook: http://www.facebook.com/museudelgas 
Twitter: @museodelgas 
 
 
 
 
Museu d'Art de Sabadell 
 
Dissabte 18 de maig 
· Des del 18 de maig fins al 14 de juliol, "Descobreix la Joia del Museu": Josep Espinalt, Al·legories de la Casa 
Barata. De dimarts a dissabtes, de 17 a 20 h; diumenges i festius, d'11 a 14 h 
· De 17 a 20 h: gimcana familiar "Les Joies dels Museus" 
· A les 18.30 h: conte per a infants Conflicte de muses. Descobreix la Joia del Museu 
· A les 21.30 h (dins de la Nit dels Museus): Toni Porcar, amb La bicicleta infinita (espectacle de circ). Itinerari 
pels museus de la ciutat 
 
Diumenge 19 de maig 
· D'11 a 14 h: gimcana familiar "Les Joies dels Museus" 
· A les 11.30 h: conte per a infants Conflicte de muses. Descobreix la Joia del Museu 
 
Lloc: 
Museu d'Art de Sabadell (MAS) 
C. del Doctor Puig, 16. Tel. 93 7277747 
Sabadell (Vallès Occidental) 
 
 
 
 
Espai Cultura Sabadell 
 
· Del 18 al 19 de maig: portes obertes , d'11 a 14 h i de 17 a 23 h, a les exposicions temporals "Gramofonia 
Lúdica" i "Zona intermèdia. Disseny, art i societat" 
· Dissabte 18 (17.30 h) i diumenge 19 (12.30 h) de maig: activitat "Descobreix el joc Velo-Flash" 
· Dissabte 18 de maig, la Nit dels Museus (20 h): espectacle de circ S'ha escrit un crim, de la companyia Les 
Capgirades 
 
Lloc: 
Espai Cultura Sabadell 
C. d'en Font, 25. Tel. 93 7286650 
Sabadell (Vallès Occidental) 
 
 
 
 
Museu d'Història de Sabadell 
 
· Inauguració de l'exposició "Vidres negres del neolític. D''f3n vénen?". Dissabte 18 de maig (12.30 h) 
Dins del cicle "Coincidències Insòlites", de la Xarxa de Museus locals. 
 
Una exposició itinerant que posarà a l'abast del públic els resultats d'una investigació científica liderada per 
diferents museus locals de la Xarxa de Museus Locals de Barcelona i el CSIC (Institució Milà i Fontanals de 
Barcelona). Es presenten sis peces arqueològiques de fa 6.000 anys, del neolític, que van ser elaborades amb 
obisidiana, una matèria primera de la qual ara se n'ha esbrinat la seva font d'origen: l'illa de Sardenya, més 
concretament del Mont Arci, un antic volcà extingit. L'exposició contextualitza les troballes i descriu els diferents 
estudis especialitzats i les anàlisis que s'han fet en laboratoris científics de Catalunya i de França per tal de 
conèixer a fons la morfologia i la composició química i mineralògica. També s'ha estudiat la tecnologia de talla 
amb la qual van ser elaborades i la seva funcionalitat. La mostra es complementa amb un bloc natural 
d'obsidiana procedent de la font d'origen de Sardenya. 
 
Organització: Museu d'Història de Sabadell, Museu de Gavà, VINSEUM-Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya, CSIC-Institució Milà i Fontanals i Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració del Centre Ernest 
Babelon (CNRS, França) i el Museo Ossidiana (Pau, Sardenya, Itàlia). 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

20

 
· Narració del conte Dues pedretes estranyes. Dissabte 18 de maig (17.30 h) i diumenge 19 de maig (12.30 h) 
Activitat familiar adreçada a nenes i nens de 3 anys endavant. 
 
 
· La Nit dels Museus: concert del cor Lieder Càmera. Dissabte 18 de maig (22.15 h) 
16 membres del cor (4 soprans, 4 contralts, 4 tenors i 4 baixos) cantaran algunes cançons del seu repertori. 
Durada aproximada: 15 minuts. 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu d'Història de Sabadell 
C. de Sant Antoni, 13. Tel. 93 7278555 
Sabadell (Vallès Occidental) 
 
 
 
Museu d'història de la immigració de Catalunya (MhiC) 
 
Dia Internacional dels Museus 
Jornada de portes obertes de 10 a 14 h 
· accés a l'exposició temporal "Temps de migracions" 
· accés a l'exposició permanent 
· projecció del documental MhiC. Humans en moviment (sessions contínues durant tot el matí) 
 
La Nit dels Museus 
· de 20 a 22 h, representació de l'obra de teatre Anguilas, d'Andrés Cavallín. Servei de bar a càrrec de la 
Fundació Formació i Treball 
 
Lloc: 
Museu d'història de la immigració de Catalunya (MhiC) 
Ctra. de Mataró, 124. Tel. 93 3812606 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) 
mhic@sant-adria.net 
 
 
 
Museu de la Vall de Lord  
 
Portes obertes amb visites guiades. 
Dia: 18 de maig de 2013 
De 18 a 20 h 
 
Lloc: 
Museu Vall de Lord-Claustre de l'Església 
C. Estret, 1. Tel. 665 926546 
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) 
 
 
 
 
Museu Torre Balldovina  
 
La Nit dels Museus: de 20.30 h del vespre a 12 h de la nit. 
 
· Inauguració de l'exposició "Contes infantils de la guerra" (21 h) 
· Visita teatralitzada al Museu "El senyor Sagarra et convida a la Torre Balldovina" 
· Nit dels Contes del Passatge Insòlit als Jardins del Museu "Contes de la guerra en la intimitat" 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu Torre Balldovina 
Pl. de Pau Casals, s/n. Tel. 93 3857142 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 
 

Sant Adrià del Besós 

Sant LLorenç de Morunys 

Santa Coloma de Gramanet 
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Fundació La Tossa de Montbui 
 
Exposició inèdita sobre els il·lustradors que ha tingut la Tossa al llarg de prop de quaranta anys. S'exposaran 
programes, estampes, recordatoris, convocatòries de diferents trobades, etc. 
 
Lloc: 
La Tossa de Montbui 
Refugi de l'ermita s/n. Tel. 93 8043727 
Santa Margarida de Montbui (Anoia) 
fundacio@latossa.cat 
 
 
 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
 
MNAT 
Dissabte 18 de maig 
· Jornada de portes obertes de 9.30 a 18 h 
· Inauguració de l'exposició "Recordes com veies Centcelles?", a les 12 h, a la Biblioteca Municipal de Constantí 
· La Nit dels Museus: "Itineraris pel MNAT: 5 mirades a l'exposició permanent", de 22 a 1 h de la nit 
 
 
Museu I Necròpolis Paleocristians 
Dissabte 18 de maig 
· Jornada de portes obertes de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h 
· La Nit dels Museus: a les 12 h de la nit, "El viatge d'Eneas a través de les gorges de l'Avern". Recital escènic 
del llibre VI de l'Eneida, de Virgili. Dins de la programació "Clàssics a escena. Les portes del somni: el camí de la 
fundació de l'Imperi, segons l'Eneida de Virgili". Una producció del MNAT amb TeclaSmit-teatre popular 
 
 
Vil·la Romana dels Munts 
Dissabte 18 de maig 
· Jornada de portes obertes de 10 a 13.30 h i de 15 a 18 h 
 
 
Vil·la Romana de Centcelles 
Dissabte 18 de maig 
· Jornada de portes obertes de 10 a 13.30 h i de 15 a 18 h 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (MNAT) 
Pl. del Rei, 5. Tel. 977 236209 i 
977 251515 
Tarragona (Tarragonès) 
 
· Museu i Necròpolis 
Paleocristians de Tarragona. El 
món de la mort a Tàrraco 

Av. de Ramón y Cajal, 84. Tel. 
977 211175 i 977 251515 
Tarragona (Tarragonès) 
 
· Vil·la romana dels Munts 
Pg. del Forti, s/n. Tel. 977 
652806 i 977 251515 
Altafulla (Tarragonès) 
 
· Vil·la romana de Centcelles 

C. dels Afores, s/n. Tel. 977 
523374 i 977 236209 
Constantí (Tarragonès) 
· Biblioteca Municipal 
Pl. de l'Hospital, 1 
Constantí (Tarragonès) 
Organitza: 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (MNAT) 
Tel. 977 236209 i 977 251515 

 
 
 
 
Museu del Port de Tarragona 
 
Dia Internacional dels Museus 
· jornades de portes obertes (dissabte 18: de 10 a 14 h i de 16 a 12 h de la nit; diumenge 19: d'11 a 14 h) 
· dissabte 18, a les 17.30 h: projecció de la pel·lícula Àgora, d'Alejandro Amenábar, dins del cicle gratuït Cineclub 
al Museu 
 
La Nit dels Museus 

Tarragona 

Santa Margarita de Montbui 
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· dissabte 18: portes obertes fins a les 12 h de la nit 
· dissabte 18, a les 22 h: "Vine al Museu i coneixeràs la nostra història!", visita teatralitzada amb tres personatges 
de la història romana, moderna i contemporània del Port de Tarragona. Activitat familiar gratuïta (cal reserva 
prèvia) 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu del Port de Tarragona 
C. del Refugi 2, Moll de Costa. Tel. 977 259400 (ext. 4411) 
Tarragona (Tarragonès) 
 
 
 
Museu d'Art Modern de Tarragona 
 
Dia Internacional dels Museus 
· Jornada de portes obertes, de 10 a 20 h, a l'exposició permanent i a l'exposició temporal "Josep Sala. Últimes 
pinzellades" 
· Activitat familiar lliure "Coneguem Josep Sala" 
· Conferència "Enamora't de les gemmes del passat", 18 h, a la Sala d'actes. Organitza: Institut Gemmològic de 
Tarragona, en el marc del Festival Tarraco Viva 
 
La Nit dels Museus 
· Portes obertes, de 22 h de la nit a 1 h de la matinada, a l'exposició permanent i a l'exposició temporal 
· Vídeoprojeccions "Les activitats del MAMT en imatges" i "Coneguem els artistes del MAMT" 
· Taller familiar "Creem un paisatge amb taques de colors" 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT) 
C. de Santa Anna, 8. Tel. 977 235032 
Tarragona (Tarragonès) 
mamt@dipta.cat 
 
 
 
Museu de Terrassa 
 
Seu d’Égara / Esglésies de Sant Pere 
18 de maig, Dia Internacional dels Museus i La Nit dels Museus 
· de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h, jornada de portes obertes 
· a les 22 h, visita nocturna 
· a les 23 h, concert del grup A Tres. Espectacle de dansa, castanyoles, guitarra i piano que fusiona la música 
hispànica i la dansa. Observacions: Es prega puntualitat. Activitat gratuïta (capacitat limitada). Organitza: Museu 
de Terrassa i Cultura a Prop (cicle Sons Clàssics), amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere 
 
 
Castell Cartoixa de Vallparadís 
18 de maig, Dia Internacional dels Museus 
· de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h, jornada de portes obertes 
 
Del 18 al 31 de maig 
· Descobreix una joia del Museu: Pistola de clau de Miquelet del segle XVIII (MdT 405). Amb motiu de la 
commemoració dels fets històrics del setembre de 1713 a la ciutat, el Museu de Terrassa presenta una arma de 
producció catalana d'aquella època. Es lliurarà una fitxa informativa als visitants 
 
Casa Alegre de Sagrera 
18 de maig, Dia Internacional dels Museus 
· de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, jornada de portes obertes 
Des del 18 fins al 31 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· La Seu d'Ègara / Esglésies de 
Sant Pere 

Pl. del Rector Homs, s/n. Tel. 
93 7833702 
Terrassa (Vallès Occidental) 

· Castell Cartoixa de 
Vallparadís 

Terrassa 
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C. de Salmeron, s/n. Tel. 93 
7857144 
Terrassa (Vallès Occidental) 

· Casa Alegre de Sagrera 
C. de la Font Vella, 29-31. Tel. 
93 7316646 

Terrassa (Vallès Occidental)

 
Organitza: 
Museu de Terrassa 
Tel. 93 7397072 
 
 
 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
 
El Dia Internacional dels Museus es commemora el 18 de maig. El CDMT s'afegeix als actes l'endemà, 19 de 
maig, amb el programa "Moda i música al Museu": 
 
· De 10 a 13.30 h: visita lliure a l'exposició "A prop d'en... Josep Grau Garriga" 
 
· De 10 a 13.30 h: visita lliure a la mostra de modernisme "Històries de vides" 
 
· Presentació de la indumentària masculina del s. XVIII. Una col·lecció del segle XVIII en la qual destaquen 
casaques, armilles i calçons. Aquestes peces van ser confeccionades manualment amb teixits molts rics, de 
seda, i decorades amb brodats d'una qualitat extraordinària. Qui les portava? Què simbolitzaven aquestes 
peces? Us oferim una xerrada sobre aquesta indumentària per tal de respondre tots aquests interrogants. Us 
proposem dues sessions, una a les 11 h i una segona a les 11.45 h (entrada lliure, places limitades a la capacitat 
de la sala) 
 
· Visita comentada "Indumentària s. XVIII". Una visita guiada a la col·lecció d'indumentària masculina del segle 
XVIII que conservem al CDMT. La visita serà cada mitja hora a partir de les 11 h i fins les 12.30 h (places 
limitades, cal fer reserva a la recepció del Museu el mateix dia) 
 
· A les 12.30 h: concert de gospel a càrrec del grup Gospelins Terrassa, el cor de Gospel de l'Institut Terrassa, 
dirigit per Alícia Rey. El repertori inclou versions de temes coneguts de música pop, rock i gospel (places 
limitades a la capacitat de la sala d'actes, cal reservar entrada a recepció el mateix dia del concert a partir de les 
11 h, una entrada per persona) 
Dia: 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT) 
C. de Salmeron, 25. Tel. 93 7315202 
Terrassa (Vallès Occidental) 
 
 
 
 
Palau Solterra de Torroella de Montgrí 
 
Jornada de portes obertes, d'11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 hores. 
 
Visita guiada de fotografia contemporània a les obres del fons de la col·lecció a les 12 i a les 19 hores. 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Palau Solterra - Museu de fotografia contemporània 
C. de l'Església 10. Tel. 972 761976 
Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
palausolterra@fundaciovilacasas.com 
Organitza: 
Fundació Vila Casas 
 
 
 
Museu de Sant Cugat del Vallès 
 
Visita guiada "El campanar, l'esglèsia i el Claustre" (18 de maig, a les 10 h) 
 

Torroella de Montgrí 

Sant Cugat del Vallès 
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Pujarem al campanar per escoltar el so de les campanes, un espai inèdit, on  gaudirem d'unes fantàstiques vistes 
de Collserola i de tot el municipi. Posteriorment accedirem al Museu de Sant Cugat per conèixer el claustre 
romànic, element més destacable del conjunt monàstic per la seva estructura i la qualitat decorativa dels seus 
capitells. Fes la teva reserva! Les places són limitades. Oficina de turisme, pl. d'Octavià, 10 (Portal Major del 
Monestir), tel. 93 6759952, a/e: turisme@santcugat.cat 
 
La Nit dels Museus: "Nits astronòmiques al Museu" (18 de maig, a les 21.30 h) 
 
Voleu passar una nit diferent i endinsar-vos en els misteris de la nit? Gràcies a l'Associació Astronòmica de Sant 
Cugat-Valldoreix coneixerem una mica millor el meravellós món d'astres i planetes que amaga el cel. Activitat 
familiar, per a tots els públics. Preu: 2 € per persona (despeses del Museu). Per participar-hi cal fer reserva 
prèvia al tel. 93 5896366 (de dilluns a divendres: de 9 a 14 h) o a l'a/e: educaciomuseu@santcugat.cat (places 
limitades). En funció de les condicions ambientals l'activitat d'observació amb prismàtics  pot veure's afectada. 
Amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica de Sant Cugat 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu de Sant Cugat 
Claustre del Monestir, s/n. Tel. 93 6759951 
Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre 
 
Dissabte, 18 de maig: jornada de portes obertes amb servei d'audioguia gratuït 
 
Diumenge, 19 de maig: tallers familiars (gratuïts) 
· 10.30 h,  "Les primeres tecnologies. Elaboració d'eines prehistòriques" (de 6 a 10 anys) 
· 12.30 h, "Decoració i pintura a la ceràmica ibérica" (de 8 a 12 anys) 
 
Lloc: 
Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre 
Rbla. de Felip Pedrell, 3. Tel. 977 510146 
Tortosa (Baix Ebre) 
 
 
 
Església de Sant Climent de Taüll 
 
Visita guiada "Obert per obres", a Sant Climent de Taüll. 
 
L'Església de Sant Climent de Taüll es troba en ple procés d'actualització integral del seu interior, amb dos punts 
principals: la recuperació de pintura original romànica de l'absis i un nou projecte de museïtzació que inclourà 
projeccions audiovisuals amb la tècnica de video mapping de les pintures murals. En la visita guiada que us 
proposem podreu ser testimonis d'aquesta actuació i conèixer de primera mà l'estat actual de les obres de 
restauració. 
Dia: 18 de maig de 2013 12 h. 
 
Lloc: 
Església de Sant Climent de Taüll 
Taüll. Municipi: La Vall de Boí (Alta Ribagorça) 
Organitza: 
Centre del Romànic de la Vall de Boí 
Tel. 973 696715 
 
 
Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell 
 
· Jornada de portes obertes a l'exposició permanent i l'exposició temporal de la col·lecció d'Apel·les i Nicole 
Fenosa 
 
La Nit dels Museus 

Tortosa 

El Vendrell 

Vall de Boí 
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· A les 21 h, presentació d'una peça nova a la col·lecció: una brusa confeccionada per Mercè Rodoreda per a 
Nicole Fenosa en els anys de l'exili de l'escriptora a París 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Fundació Apel·les Fenosa 
C. Major, 25. Tel. 977 154192 
El Vendrell (Baix Penedès) 
 
 
 
 
Museu Episcopal de Vic 
 
· Dies 18 i 19: jornades de portes obertes. 
 
· Dissabte 18, de 20.30 a 23 h: activitat "Nit dels Museus. Música & Art al MEV". Joves músics de l'Escola de 
Música de Vic ens fan gaudir dels sons dels instruments, en un recorregut guiat a través d'una selecció d'obres 
del Museu. Es faran tres recorreguts: el primer, de 20.30 a 21.30 h; el segon, de 21 a 22 h, i el tercer, de 22 a 23 
h. L'entrada és gratuïta però cal reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Vic (tel. 93 8862091). Organitzen: MEV i 
Ajuntament de Vic, amb la col·laboració de l'Escola de Música de Vic 
 
· Dissabte 18, a les 10 h: visita "Literatura europea i patrimoni al MEV: itinerari d'art i literatura medieval". La visita 
consistirà en el comentari d'algunes de les obres pictòriques i escultòriques més destacades del Museu, tot 
relacionant-les amb la literatura produïda en l'època en què van ser creades. Organitzen: Estudis d'Art i 
Humanitats de la UOC i MEV. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
 
· Dissabte 18 i diumenge 19, a les 12 h: visita comentada "Recorregut medieval". Visita comentada per l'art, la 
cultura i els costums del món medieval. Entrada gratuïta. 
 
· Diumenge 19, a les 11 h: activitat familiar "Descobriu el món medieval". Visita participativa amb la família a les 
col·leccions de romànic i gòtic utilitzant diferents objectes i materials. A partir de 5 anys. Entrada gratuïta. 
 
· La joia del Museu: Frontal d'altar de Sant Vicenç d'Espinelves. Considerat un dels exemples més brillants de la 
pintura sobre taula en l'àmbit dels frontals d'altar, aquest frontal esdevé prova de la relació existent entre la 
pintura sobre taula i la pintura mural 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Lloc: 
Museu Episcopal de Vic (MEV) 
Pl. del Bisbe Oliba, 3. Tel. 93 8869360 
Vic (Osona) 
 
 
 
Museu de l'Art de la Pell 
 
Jornades de portes obertes 
· Dissabte 18 i diumenge 19 de maig: d'11 a 14 h 
 
Visita guiada "El guadamassil a les col·leccions del Museu de l'Art de la Pell" 
· Dissabte 18 de maig, a les 11 h 
Mitjançant cinc peces representatives de la tècnica del guadamassil coneixerem el seu origen i evolució al llarg 
de la història en diferents països i descobrirem diferents tipus d'aplicacions d'aquesta tècnica. Activitat gratuïta 
 
Visita familiar "La pell del món" 
· Diumenge 19 de maig, a les 11 h 
Acompanyats d'un educador fem una volta al món a través de les obres de la col·lecció del MAP. Tota la família 
ajudarà la Kekakauan a recuperar els records dels seus viatges que el malvat bruixot ha convertit en ombres. 
Aconseguirem ser uns autèntics aventurers? Activitat gratuïta 
 
La Joia del Museu: Cap Ekoi 
Objecte ritual de la tribu dels Ekoi (Nigèria), fet amb canyes revestides de cuir. Els caps Ekoi, carregats de 
símbols de les diferents jerarquies amb què aquestes tribus s'organitzen, es fan dansar sobre el cap del portador 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 

Tortosa 

Vic 
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Lloc: 
Museu de l'Art de la Pell 
C. de l'Arquebisbe Alemany, 5. Tel. 93 8833279 
Vic (Osona) 
 
 
 
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 
 
· Jornada de portes obertes al Museu: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
 
· La Nit dels Museus: portes obertes a l'exposició permanent de 19 a 23 h 
Dia: 18 de maig de 2013 
 
Lloc: 
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 
Pl. de Jaume I, 5. Tel. 93 8900582 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
 
 
 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
 
Conferència "Lluís Folch i Torres. Periodista, artista i educador del primer terç del segle XX", a càrrec de Lluís 
Folch i Soler, educador i psicòleg. 
Dia: 18 de maig de 2013 18 h 
 
Lloc: 
Museu Arxiu Municipal 
C. del Marquès de Barberà, 9 (can Banús). Tel. 93 7507488 
Vilassar de Dalt (Maresme) 
 
 
 
 
Espais de la Batalla de l'Ebre 
 
Jornades de portes obertes als tres Espais de la Batalla de l'Ebre: 
· Centre d'Interpretació 115 dies 
· Centre d'Interpretació Internacionals a l'Ebre 
· Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres 
Des del 17 fins al 19 de maig de 2013 
D'11 a 14 h i de 16 a 19 h 
 
Llocs: 
· Centre d'Interpretació 115 
dies 
C. de Freginals, 18-24 
Corbera d'Ebre (Terra Alta) 

· Centre d'Interpretació 
Internacionals a l'Ebre 
C. de Suñé, 3 
La Fatarella (Terra Alta) 

· Centre d'Interpretació Soldats 
a les Trinxeres 
C. de Rossinyol, 8, 1a planta 
Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

 
Organitza: 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) 
Tel. 977 421528 i 977 421726 
info@batallaebre.org 
 
 
 
 
 
Musèu dera Val D'aran 
 
Jornades de portes obertes 
· Dissabte 18 de maig: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
· Diumenge 19 de maig: de 10 a 13 h 

Val d’Aran 

Vilalba dels Arcs 

Vilassar de Mar 

Vilafranca del Penedès 
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Net deth Musèu (la Nit dels Museus) 
· Dissabte 18 de maig, a les 22 h 
Diverses personalitats d'Aran, relacionades amb el món de la cultura ens acompanyaran en una visita guiada on 
ells mateixos exposaran la seva particular visió de diversos objectes exposats al Museu. En acabar, una copa de 
cava per a tots els assistents 
 
 
Ecomusèu çò de Joanchiquet 
 
Jornades de portes obertes 
· Dissabte 18 de maig: d'11 a 14 h i de 16 a 19 h 
· Diumenge 19 de maig: d'11 a 14 h 
 
Visita guiada "Pair-sénhers e arrerhih@s" 
· Diumenge 19 de maig, a les 11 hores. Aquesta vegada els avis seran els protagonistes, fent una passejada per 
çò de Joanchiquet ells mateixos explicaran als seus néts i nétes com vivien, què menjaven, a què jugaven... quan 
ells tenien la seva edat. Una visita guiada divertida, per tot aquell que els vulgui acompanyar, de la mà dels 
autèntics protagonistes del passat, present i futur del nostre país. En acabar un petit vermut per tothom 
Des del 18 fins al 19 de maig de 2013 
 
Llocs: 
· Musèu dera Val d'Aran 
C. Major, 24. Tel. 973 641815 
Vielha e Mijaran (Val d'Aran) 

· Ecomusèu çò de Joanchiquet 
C. Major 
Vilamòs (Val d'Aran)

 
Organitza: 
Musèu dera Val d'Aran 
Tel. 973 641815 
 
 
 

 
 
 


