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Visiteu gratuïtament l’exposició permanent i la nova exposició temporal, “Arqueologia a l’Exili. El Museu d’Arqueologia
de Catalunya i la Guerra Civil espanyola (1936-1939)”.
La Guerra Civil espanyola (1936-1939), de l’acabament de la
qual se celebra enguany el 80è aniversari, constitueix un
dels episodis més tràgics, dolorosos i de major repercussió
política, social i econòmica de tota la història catalana del
segle XX.
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L’exposició “Arqueologia a l’Exili” vol explicar aquest episodi encara poc conegut de la història cultural i patrimonial
del nostre país i, alhora, retre homenatge als homes i dones
que, enmig de les dificultats d’una guerra, treballaren incansablement per protegir el patrimoni cultural català i garantir-ne la transmissió a la posteritat.
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Dissabte
19 maig
19 - 1h
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MOSAIC DEL CIRC

Vine al Museu d’Arqueologia de Catalunya, donarem vida al
mosaic del circ. Trobat durant la demolició de l’antic Palau
Reial de Barcelona el 1860 i exposat des dels anys trenta, és
un dels més grans de Catalunya.

macarqueologia

Museu d’Arqueologia de Catalunya
Passeig de Santa Madrona, 39-41
Parc de Montjuïc
08203 Barcelona
93 423 21 49
macvisites.acdpc@gencat.cat

DL: B 14376-2019

Vols veure una cursa de quadrigues al circ màxim de Roma?

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

mac.cat

LA NIT
DELS MUSEUS
TALLERS FAMILIARS
Hora: a les 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 i 21.30 h
Durada: 20 minuts
Públic: familiar
Idioma: català
Preu: activitat gratuïta
Aforament: 25 persones

EXPLORADORS DE LA PREHISTÒRIA!

Lloc: espai 1
Algun cop us heu preguntat com treballa un arqueòleg? Com arriben a
les vitrines del museu totes les peces? Quina feina hi ha darrere de tot
això? D’on surt la informació dels llibres d’història? Sobretot les dades
referents a les etapes del nostre passat on ningú escrivia?

MÀGIA I MISTERI A L’ANTIC EGIPTE

Lloc: espai 2
Sabies que els egipcis creien en la màgia? Però ep, que no estem parlant
d’una màgia de varetes i conills que surten de barrets sinó una de més
especial. Aquesta màgia la trobem en l’escriptura sagrada dels egipcis, els
famosos jeroglífics, però també en les representacions plenes de colors
que trobem en les tombes i en tot els seus elements rituals.

UNA PREHISTÒRIA MOLT ANIMAL!

Lloc: espai 3
Abans que apareguessin les cases, els pisos i les ciutats, els nostres
avantpassats vivien a la natura. La cova era el seu refugi i allà, a la llum de
la foguera, decoraven els sostres i les parets amb pintures. Veniu i descobriu d’on treien la pintura i com pintaven per convertir-nos en artistes
prehistòrics pintant els nostres propis animals!

VISITES GUIADES
Hora: a les 22.30 i 23.30 h
Durada: 1 hora
Públic: general
Idioma: català
Preu: activitat gratuïta
Aforament: 30 persones

TALLERS PER A ADULTS

ACTIVITATS SENSE INSCRIPCIÓ

Tipus d’activitats: tallers
Hora: a les 19.30, 21.00 i 22.30 h
Durada: 1 hora
Públic: adult (+18)
Idioma: català
Preu: activitat gratuïta
Aforament: variable

Tipus d’activitats: espectacle de recreació històrica
Hora: de 20.30 a 21.00 h i de 22.00 a 22.30 h
Durada: 30-40 minuts
Públic: per a tots els públics
Idioma: català
Preu: activitat gratuïta

CSI MAC

Lloc: espai 4
T’agradaria saber quina informació podem obtenir dels ossos dels nostres
avantpassats? L’activitat, impartida per la Dra. Armentano, té com a finalitat
conèixer la feina de l’antropòleg i la informació que ens ofereixen les restes
òssies d’un enterrament.
Aforament: 12 persones

RECUPERANT L’ESPLENDOR DEL PASSAT...

Lloc: espai 4
El taller de restauració és un d’aquells llocs del Museu que habitualment
els visitants no poden veure. Allà la tasca dels tècnics en conservació-restauració no només és restaurar materials, sinó que també s’encarreguen
d’estudiar les característiques dels materials per tal que aquests estiguin
en les millors condicions i no es perdin al llarg del temps.
Aforament: 12 persones

UNA RECERCA MISTERIOSA...

Lloc: espai 5
Uns prestigiosos arqueòlegs ens han demanat amb urgència que investiguem tot de dades molt estranyes que tenen relació amb determinades peces del MAC. Malauradament, tenim tots els investigadors en una excavació
a l’estranger, ens podeu ajudar?
Aforament: 12 persones

ALMA CUBRAE

Lloc: espai 9
Endinsa’t a l’edat mitjana de la mà d’Alma Cubrae i els seus espectacles
de lluita medieval.
Espectacles:
Arnés del cavaller. Una obra didàctica on expliquem com es vestia un
cavaller i desmitifiquem llegendes urbanes.
Pas d’armes. Els cavallers en temps de pau es retaven en duels per
practicar, obra que consisteix en combats reals sense coreografia.
El campament estarà obert de 19 a 23 h

DEMOSTRACIÓ: LA METAL•LÚRGIA A LA PREHISTÒRIA

Lloc: espai 8
El control de les arts pirotècniques a la prehistòria va permetre transformar diversos minerals metàl·lics en tota mena d’eines i altres tipus
d’objectes. Un salt tecnològic que va comportar l’abandó progressiu
dels estris de pedra, atesa la major duresa, eficàcia i adaptabilitat del
metall.

OFFERTA LIBRORUM
Venta de publicacions del Museu d’Arqueologia de Catalunya per 1€

DEL JACIMENT A LA VITRINA!

Lloc: espai 4
Les peces que avui dia podem trobar al Museu d’Arqueologia de Catalunya
són materials que els arqueòlegs, en un moment donat, van trobar en un
jaciment. Extretes amb la màxima cura i rigor, aquests materials són dipositats al Museu i han de passar per una sèrie de processos fins que els conservadors del Museu els ingressen a la reserva o decideixen, si són peces
singulars, incloure-les al registre d’objectes o a l’exposició permanent del
Museu. Vine i viu en primera persona aquest procés de neteja i classificació
del material arqueològic!
Aforament: 15 persones

FENICIS I GRECS: ELS GRANS COLONITZADORS
DEL MEDITERRANI

Lloc: espai 2
Abans de ser el Mare Nostrum dels romans, el Mediterrani va ser el bressol de pobles comerciants i colonitzadors.

COM VAM COMENÇAR? UN VIATGE PER LA PREHISTÒRIA
Lloc: espai 6
Un viatge a la vida dels nostres avantpassats i les estratègies d’adaptació a
l’entorn que van utilitzar per sobreviure.

L’ESPLENDOR DELS CASTELLS MEDIEVALS
CATALANS

Lloc: espai 7
Ens traslladem a un període històric comprès entre els segles X i XV; recull
l’evolució arquitectònica, militar, social i econòmica dels castells, i presentem una selecció d’objectes que reflecteixen la vida quotidiana.

INSCRIPCIONS I
INFORMACIÓ GENERAL
Les inscripcions als tallers s’obriran a les 18.30 h i es tancaran un cop
exhaurides les places.
Per a les activitats d’adults és imprescindible ser més gran de 18 anys,
el personal del Museu pot demanar l’acreditació corresponent.
Durant tota la nit el Museu anirà informant del desenvolupament de les
diferents activitats a través de les xarxes socials, @macarqueologia i les
etiquetes #NDM15 i #bcnésmuseu.

