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Un viatge a les arrels
mil·lenàries de Catalunya

Plànol guia

Exposicions temporals
NAUFRAGIS. Història submergida

A partir d’abril de 2022

Antonio Bregante: dibuixar
l’arqueologia

El Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona ofereix 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 què l’arqueologia ensenya, qüestiona, sorprèn i
emociona.

A partir de juny de 2022

Exposicions de llarga durada*
2n pis

Prehistòries. Catalunya abans
de Catalunya

EXPOSICIÓ TEMPORAL

El pont de la mar blava.
Fenicis i grecs a la Mediterrània
Imperium. A l’ombra de Roma

1r pis

Mosaic del circ
La fragilitat en el temps
*Durant el 2022 el museu realitzarà diverses
obres per millorar l’accessibilitat i el confort
dels visitants. Consulteu a recepció possibles
afectacions de la visita a les exposicions de
llarga durada. Disculpeu les molèsties.

Recorregut de les exposicions
de llarga durada
Recorregut de l’exposició
temporal
Segueix-nos

NAUFRAGIS. Història submergida
L’exposició “NAUFRAGIS. Història submergida” presenta els resultats
de la recerca desenvolupada pel Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) el 30è aniversari de la seva creació. La
mostra presenta alguns dels jaciments i vaixells més emblemàtics
excavats i estudiats a Catalunya durant aquest període. Al mateix
temps, la mostra explica també la història, la metodologia i la problemàtica de treball de l’arqueologia subaquàtica arreu del món,
proposant un viatge fascinant al fons del mar, a la recerca d’objectes singulars i històries sorprenents.

Capbussat a la història!

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
Tel. 93 423 21 49
UTM. X 391.991 / Y 4.573.303
GPS: 41.369777 / 2.157666
Reserves: macvisites.acdpc@gencat.cat
General: infomac@gencat.cat

Dt. a ds. / Ma. a sa. /
Tues. to Sat. / Mar. au Sam.
09.30-19.00 h
Dg.+ fest. / Dom. + fest.
Sun. + Hol. / Dim. + fér.
10.00-14.30 h
Tancat / Cerrado / Closed /
Fermé
Dl. / Lu. / Mon. / Lun.
01/01; 25/12; 26/12

Subscriu-te al
Butlletí del MAC

Durant el 2022 el museu realitzarà diverses obres per millorar l’accessibilitat i el confort dels visitants. Consulteu a
recepció possibles afectacions de la visita a les exposicions de llarga durada. Disculpeu les molèsties.

Informació per a la visita
• Plànol gratuït del Museu en diversos idiomes.
• Accés wifi a tots els espais públics del Museu.
• Audioguia de l’exposició permanent, descarregable
gratuïtament al vostre mòbil gràcies a codis QR.
• Consigna. Servei gratuït a la recepció del Museu.
• Servei de venda automàtica. El Museu posa a l’abast
dels visitants snacks i begudes en format d’autoservei.
• Botiga. Publicacions, productes exclusius i un ventall
d’objectes i records inspirats en les nostres
col·leccions.

• Fotografies. Es poden fer fotografies sense flaix ni
trípode. Per fer fotografies i filmacions professionals
cal 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 a nadons.
Disposem de bucle magnètic a la recepció.
• Disposem de full de suggeriments i de reclamacions
a la recepció del Museu.

