Amb el lema MAC segur i confortable el Museu d’Arqueologia de Catalunya convida als
visitants a gaudir de les nostres exposicions permanents i també de l’exposició temporal Art
Primer. Artistes de la Prehistòria.
El Museu d’Arqueologia de Catalunya es podrà visitar de manera individual, o en grups de
convivència, dins l'horari habitual. Consulteu els horaris al lloc web.
Fins al 28 de juny l'entrada és gratuïta
Com podem fer la visita
• La visita es pot fer individualment o en grup de convivència.
• Fins que no canviï de fase la ciutat de Barcelona, només ens podran visitar les persones que
es trobin en una zona contigua de la fase II.
• Durant la visita s'ha de dur mascareta, tant els adults com els infants.
• Cal respectar la distància física de 2 metres i seguir les indicacions del personal del museu
per evitar el contacte.
• La botiga del museu estarà oberta
• Es recomana el pagament amb targeta
Com hem preparat l'espai
• Per garantir la seguretat de la visita, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha estat
treballant en el pla de desconfinament dels museus, així com en el pla de contingència
específic de l'equipament. Aquest fet ha provocat la revisió i implantació de mesures i
protocols pera garantir la seguretat dels visitants, treballadors i de la col·lecció.
• S'han instal·lat mesures de protecció, informació i senyalització i s'han adequat els espais
amb els requeriments normatius.
• S'han modificat i adaptat els horaris i protocols, tant d'atenció al públic com de neteja per
garantir la correcta atenció als visitants.
Per a complementar la visita
Els visitants es poden descarregar l'audioguia de visita disponible en l'APP de
museus Visitmuseum i també està a disposició dels visitants la descàrrega de l’audioguia del
museu mitjançant uns codis QR.
A la pàgina web es poden consultar les col·leccions en 3D i d'altres recursos digitals.
Més informació
https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/recursos-covid-19
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385503/museu-darqueologia-catalunya-obre-alpublic-seves-empuries-ullastret-olerdola-girona
Si teniu dubtes poseu-vos en contacte amb el MAC Barcelona:
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Passeig de Santa Madrona, 39-41 / 08038 Barcelona
Telèfon: 93 423 21 49
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