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Un viatge a les arrels mil·lenàries de Catalunya

Exposició de llarga durada

El Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona ofereix més de 3.000
metres quadrats d’exposicions dedicades a presentar les arrels de
Catalunya. El centre proposa també un variat i interessant programa
activitats i d’exposicions temporals que el converteixen en un destí
ineludible per a totes les persones interessades en l’arqueologia, l’art i la
història antiga tant de Catalunya com de tota la Mediterrània occidental.
Un centre de referència nacional i internacional, símbol de l’aposta de
Catalunya per la innovació i la creativitat, obert, inclusiu, transparent i
sostenible, un museu del segle XXI, en el què l’arqueologia ensenya,
qüestiona, sorprèn i emociona.
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Punt d’interès

L’Enigma Iber. Arqueologia d’una civilització
L’exposició aborda la cultura dels anomenats pobles ibers, que visqueren a la façana mediterrània de la península Ibèrica i, fins i tot, més enllà,
durant bona part de l’anomenada edat del ferro, entre els segles VI-I aC.
Un viatge a les comunitats arrelades en l’actual territori català, un gran
fresc o panorama històric i cultural sobre aquests pobles i la seva civilització.
La mostra ocupa més de nou-cents metre quadrats, i reuneix més de
quatre-centes peces que provenen de vint-i-cinc museus i institucions
de Catalunya, l’Estat espanyol i França. Destaquem, especialment les
estàtues del “Genet allancejant l’enemic” (Porcuna, Jaén, Andalusia) , el
“El tors de guerrer amb cuirassa” (l’Alcúdia d’Elx, País Valencià), el “Cip
funerari ibèric” (Jumilla, Múrcia), i l’espectacular “Tresor de Tivissa” (Tivissa,
Ribera d’Ebre, Catalunya).
Us proposem descobrir els 6 enigmes de la mà de destacats investigadors i gaudir de la projecció immersiva de la ciutat Ibèrica d’Ullastret.

Segueix-nos

macarqueologia
Recepció
Arqueolab

Activitats/Tallers

Entrada
Planta

www.mac.cat

museu d’arqueologia de catalunya | un museu, cinc seus
Barcelona
Passeig de Sta. Madrona, 39-41
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
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Informació personalitzada per a la visita
• Plànol gratuït del museu en català, castellà, francès i
anglès.
• Accés wiffi a tots els espais públics del museu.
• Audioguía de l’exposició permanent i temporal,
descarregable gratuïtament al vostre mòbil gràcies a
codis QR
• Consigna. Servei gratuït a l’accés del museu.
• Servei vending. El museu posa a l’abast dels visitant
snaks i begudes en format d’autoservei.

• Botiga. Publicacions del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, productes exclusius i un ventall d’objectes i
records inspirats en les nostres col·leccions.
• Fotografies. Es poden realitzar fotografies sense flash
ni trípode. Per fotografies i filmacions professionals
caldrà el permís corresponent.
• Accessibilitat. S’admet l’entrada de gossos d’assistència. El Museu és accessible en cadira de rodes i
disposa de WC adaptats i canviador per nadons.
• Disposem de full de suggeriments i de reclamacions
a la recepció del museu.

