
 

   

  

 Coneix la història del Born i descobreix com era la vida a Barcelona l’any 1.700. 
 Passejarem pel jaciment arqueològic per conèixer la trama urbana  

i les vides de les persones de la ciutat antiga. 
 Visita dinamitzada on s’establirà un diàleg i participació activa dels assistents amb els guies.  
 Informació pràctica: 

o Malauradament, les cadires de rodes no poden accedir al jaciment. 
o Grup mínim de 5 persones, màxim 17 persones. 
o Durada aproximada: 1h 30 minuts 
o De dimarts a diumenge de 10h a 17.30h o Preu: 2€ per persona 

Adreça 
Plaça Comercial, 12 
08003 Barcelona 

Contacte reserves 
Laura Grau 
93 256 68 50 
reserveselbornccm@bcn.cat 

Com arribar 
Bus: 14, 17, 19, 39, 40, 45,  
51 i 120. 
Metro: L1 (Arc de Triomf) 
 i L4 (Jaume I). 
Tren: Estació Arc de Triomf  
i Estació de França.  
Aparcaments més propers: 
Plaça comercial, 1. 
Av. Lluís Companys 21 
Av. Marquès de l’Argentera, 8-20 
Av. Francesc Cambó, 10 
Aparcament per a vehicle adaptat:  
2 places al passeig Picasso, a tocar 
amb el passatge Mercantil.  
Les 2 places es troben situades  
al carril lateral de circulació. 
 



 

 Visita dinamitzada per apropar-nos a la vida quotidiana de la Barcelona del segle XVIII: una ciutat moderna i connectada al món. 
 Des de la balconada del jaciment arqueològic, coneixerem les cases i comerços més destacats del Born. 
 S’utilitzen recursos pedagògics com objectes, planells i reconstruccions que ajuden a la comprensió de l’espai i la història.  
 Es promou el diàleg i la participació dels assistents.  
 Informació pràctica: 

o Grup mínim de 5 persones, màxim 17 persones. 
o Màxim 10 cadires de rodes. 
o Durada aproximada: 1h 30 minuts 
o De dimarts a diumenge de 10h a 17.30h o Preu: 2€ per persona 

 
 



 

 Quines diferències hi ha entre la vida del segle XVIII i la vida en l’actualitat? 
Ho descobrirem en aquesta activitat participativa.  

 Coneixerem la història de la Casa de la Neu de l’antiga ciutat i participarem a una experiència sensorial relacionada amb el gel. 
 Visitarem el jaciment arqueològic per veure en primera persona els comerços més interessants de la ciutat.  
 És una activitat que promou el diàleg amb els assistents.  
 Molt adient per col·lectius de discapacitat intel·lectual, infància i famílies.  
 Informació pràctica: 

o Grup mínim de 5 persones, màxim 17 persones. 
o Màxim 10 cadires de rodes. 
o Durada aproximada: 1h 30 minuts 
o De dimarts a diumenge de 10h a 17.30h o Preu: 2€ per persona 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Una exposició organitzada en col·laboració  
amb el prestigiós British Museum de Londres. 

 Una repassada a més de mil anys d’història  
del passat medieval. 

 Visita comentada de la mà d’un educador  
que us dinamitzarà i motivarà.  

 Informació pràctica: 
o Fins el 18 de juny. 
o De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h 
o Durada aproximada: 1 hora. 
o Màxim 25 persones. o Activitat gratuïta. 

 

 Trobada de referència de la fotografia documental. 
 Et convidem a submergir-te en un mar de reflexió 

sobre: urbanisme i arquitectura, misogínia, crims 
ecològics, identitat, racisme, relacions familiars,... 

 Per a tenir una experiència completa,  
recomanem realitzar una visita comentada. 

 Informació pràctica: 
o A partir del 28 d’abril 
o De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h 
o Durada aproximada: 1 hora. 
o Màxim 25 persones. o Activitat gratuïta. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’exposició és un recorregut per la història del 
fotollibre (publicacions il·lustrades amb fotografies). 

 9 comissaris d’exposicions presenten els seus punts 
de vista sobre la fotografia contemporània. 

 Recomanem la visita comentada per aprendre  
més sobre aquest fenomen revolucionari. 

 Informació pràctica: 
o Fins el 27 d’agost 
o De dimarts a diumenge i festius, de 11 a 20 h 
o Durada aproximada: 1 hora. 
o Mínim 10 persones. o Preu: 1€ per persona 

 

 L’exposició mostra com el retrat sempre va ocupar 
un lloc destacat en l’obra de Pablo Picasso. 

 Una recopilació d’obres mestres conegudes  
i desconegudes: més de 80 pintures,  
fotografies, dibuixos i escultures.  

 Proposem una visita dinamitzada basada  
en el diàleg i en compartir l’experiència.  

 Informació pràctica: 
o Fins el 25 de juny. 
o De dimarts a diumenge, de 10h a 19h. 
o Durada aproximada: 1 hora 30 minuts. 
o Mínim 10 persones, màxim 20. o Preu: 1€ per persona 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una passejada entre bastidors perquè conegueu  
de prop una de les feines més importants  
i desconegudes d'un museu: conservar les obres. 

 Malauradament, les cadires de rodes no poden 
accedir als espais de les reserves. 

 Informació pràctica: 
o Visita comentada. 
o De dimarts a diumenge i festius,  

hores convingudes. 
o Durada aproximada: 2 hores. 
o Mínim 7 persones, màxim 20. o Preu: 15€ grup. 

 

 Prop de 300 obres de diferents formats:  
fotografies, dibuixos, gravats, manuscrits,... 

 Una exposició sobre les emocions col·lectives  
i els esdeveniments polítics que comporten 
moviments com ara revoltes, insubmissió, agitació 
política, moviments socials i revolucions de tot tipus. 

 Informació pràctica: 
o Visita comentada 
o Fins el 21 de maig. 
o De dimarts a diumenge. 
o Durada aproximada: 1 hora 30 minuts. 
o Màxim 25 persones. o Preu: 15€ grup. 



 

1. Entreu al web www.apropacultura.cat i inicieu la vostra sessió. 
2. Utilitzeu el cercador de l’apartat “Visites i activitats” per trobar les propostes que us convinguin. 

Trieu l’activitat que més us agradi!  
3. Per a fer la sol·licitud de la sortida, empleneu el formulari de contacte de la fitxa de l’activitat. 
4. En breu, l’equipament es posarà en contacte amb vosaltres per tancar la reserva.  
5. Feu el pagament dins del període indicat.  

 
 

 Teniu dubtes sobre l’adequació de l’activitat al vostre col·lectiu? No sabeu què triar? 
No ho dubteu, contacteu amb nosaltres. Us assessorarem! 
 

 Volem conèixer-vos millor! 
En el moment de fer la sol·licitud de la sortida, responeu a les preguntes del formulari sobre el vostre grup, característiques, desitjos, 
gustos,... Ens ajudarà a preparar millor l’activitat. 
 

 Heu fet una reserva i hi ha algun canvi? Finalment no hi podreu anar? 
Pel bon funcionament del programa, és molt important avisar al museu de qualsevol canvi en la vostra reserva. 
Trobareu el contacte al mateix document de la reserva. 

 
 



 

 
 

 
 
 
apropa@apropacultura.cat  | 93 247 93 00 ext. 339 i 469 


