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 AVANÇAMENT DE PROGRAMACIÓ 
JUNY– JULIOL - AGOST 2022 

 
EXPOSICIONS DE LA COL·LECCIÓ   
 
 

Catalunya mar enllà 
Tres segles de marina catalana. S XVIII-XX                                                         
 
Data: exposició permanent 
On: Naus de les Drassanes. MMB 
Horaris: De dl a dg de 10 a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: 10 € entrada general; 5 € entrada reduïda i 8 € 
grups 
Dg a partir de les 15h, entrada gratuïta. 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/catalunya-mar-enlla/ 
 

 
Catalunya mar enllà relata la revolució comercial, vivencial i tecnològica de la navegació a Catalunya entre 
els segles XVIII i XX. La mostra recull l’evolució del comerç per la Mediterrània al comerç transatlàntic, així 
com el pas de la navegació de vela al vapor. Tres segles en els que la navegació catalana s’obre 
econòmicament i socialment a nous mons.   
 
 

Les Sorres X 
Un vaixell medieval                                                                                                               
 
Data: exposició permanent 
On: Naus de les Drassanes. MMB 
Horaris: De dl a dg de 10 a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: 10 € entrada general; 5 € entrada reduïda i 
8 € grups 
Dg a partir de les 15h, entrada gratuïta. 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/les-sorres-x/ 
 

 
Exhibició de Les Sorres X, una petita embarcació de cabotatge datada en la segona meitat del segle XIV i 
trobada a Castelldefels durant les obres de construcció del Canal Olímpic. Es va localitzar enterrada sobre 
una capa freàtica, fet que va afavorir la conservació de la fusta, al restar amarada i protegida per una capa 
de sorra d'uns 2 metres.. 
 

https://www.mmb.cat/exposicions/catalunya-mar-enlla/
https://www.mmb.cat/exposicions/les-sorres-x/
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Drassanes i galeres 

 
Data: exposició permanent 
On: Naus de les Drassanes. MMB 
Horaris: De dl a dg de 10 a 20h (darrer accés a les 19.00h)  
Preu: 10 € entrada general; 5 € entrada reduïda i 8 € grups 
Dg a partir de les 15h, entrada gratuïta. 
Més informació: https://www.mmb.cat/exposicions/drassanes-i-
galeres/ 

 
Exposició dedicada a les Drassanes i el món de les galeres. Gairebé 1.500 m2 de recorregut per la cultura 
marítima de la ciutat conviden a descobrir la història de l’edifici de les Drassanes. A partir del coneixement 
que es desprèn de la recerca arqueològica i l’estudi de l’edifici dels últims anys, podrem saber més sobre la 
seva evolució arquitectònica i d’usos al llarg del temps.  
 
 
 
 
 

7 vaixells, 7 històries 
 
Data: exposició permanent 
Horaris: De dl a dg de 10 a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: 10 € entrada general; 5 € entrada reduïda i 8 € 
grups 
Dg a partir de les 15h, entrada gratuïta. 
Més informació: https://www.mmb.cat/exposicions/7-
vaixells-7-histories/ 
 

 

En totes les èpoques i en tots els mars, els vaixells han estat els instruments que han permès a l’ésser humà 
comerciar, viatjar, descobrir, lluitar i ara també gaudir. Els vaixells són màquines, però tenen una 
personalitat, un nom i un caràcter propis, com pot assegurar qualsevol navegant. El vaixell és un vehicle, 
però també és un contenidor, de coses i de persones, i fins i tot de vivències, d’històries, de mites. Totes les 
peces de l’exposició formen part de les col·leccions de l’MMB. 
 

  

https://www.mmb.cat/exposicions/drassanes-i-galeres/
https://www.mmb.cat/exposicions/drassanes-i-galeres/
https://www.mmb.cat/exposicions/7-vaixells-7-histories/
https://www.mmb.cat/exposicions/7-vaixells-7-histories/
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EXPOSICIONS TEMPORALS 

 

Imatges trobades. La Barcelona marítima de postguerra                    

El fons Joaquín Tusquets de Cabirol                                                    

 
Data: Fins al 30 de setembre de 2022 
On: Naus de les Drassanes. MMB 
Horaris: De dl a dg de 10 a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: 10 € entrada general; 5 € entrada reduïda i 8 € 
grups. Dg a partir de les 15h, entrada gratuïta. 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/imatges-
trobades-la-barcelona-maritima-de-postguerra/ 

 
 

’MMB presenta la col·lecció fotogràfica de Joaquín Tusquets de Cabirol, recentment adquirida pel Museu.  
L’exposició també fa un retrat de  la Barcelona de l’època, del museu  del moment inaugurat l’any 1941 
per la Diputació de Barcelona i del propi Port de Barcelona. Joaquín Tusquets de Cabirol (1904-1979) era 
una persona apassionada de la fotografia. La seva posició benestant, de professió pèrit químic i 
copropietari d’una fàbrica de química industrial, li permetia dedicar unes intenses hores a retratar 
instantànies de la vida quotidiana del seu voltant durant els durs anys de post-guerra. 

 
 
 

BROMOLIS                

Fotografia pictorialista de Joaquim Pla Janini                                                   
 
Data: Fins al 9 d’octubre  
On: el Mirador 
Horaris: De dl a dg de 10h a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: entrada gratuïta 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/bromolis-

fotografia-pictorialista-de-joaquim-pla-janini/ 

 

 
Exposició que mostra la relació entre l’obra de l’autor Joaquim Pla Janini, la fotografia pictorialista i el mar. 
Es tracta d’una oportunitat única per difondre l’obra d'aquest fotògraf, així com la seva desconeguda i poc 
estudiada vessant sobre el mar, mostrant per primera vegada la col·lecció dels 34 bromolis transportats que 
pertanyen a la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona. 

 
 
 

https://www.mmb.cat/exposicions/imatges-trobades-la-barcelona-maritima-de-postguerra/
https://www.mmb.cat/exposicions/imatges-trobades-la-barcelona-maritima-de-postguerra/
https://www.mmb.cat/exposicions/bromolis-fotografia-pictorialista-de-joaquim-pla-janini/
https://www.mmb.cat/exposicions/bromolis-fotografia-pictorialista-de-joaquim-pla-janini/
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Museu i Liceu: Una història compartida                                                                              
 
 
Data: Fins al 19 de setembre 
On: Vestíbul del Museu 
Horaris: De dl a dg de 10h a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: entrada gratuïta 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/museus-i-liceu-

una-historia-compartida/ 
 

 

 
“Museus i Liceu: una història compartida”  commemora el 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu. Per 
aquest motiu el Museu Marítim de Barcelona, exposa dos objectes relacionats amb un dels grans 
escenògrafs que treballà al Liceu. Es tracta de dos teatrins de temàtica marítima realitzats per Josep 
Mestres Cabanes l’any 1946 per a la XIV Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona: Marina de 
pesca. Port de Vigo i, Marina mercant. Port de Cadis. 

 
 
 
El Museu Marítm de Catalunya. Les dones en la contractació del personal 
 
Data: del 18 de maig al 1 de desembre 
On: Vestíbul  
Horaris: De dl a dg de 10h a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: entrada gratuïta 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/gotes-darxiu-2/ 
 

 
El Museu Marítim de Catalunya fou creat durant la República, però en realitat mai es va inaugurar. Es va 
anar confeccionant l'equip de personal per posar-lo en funcionament però a l'any 1939 es va estroncar la 
seva obertura i mai fou inaugurat. Ens preguntem quin tracte van tenir les dones en el Museu Marítim de 
Catalunya? Us mostrarem alguns documents on podreu esbrinar-ho. 

https://www.mmb.cat/exposicions/museus-i-liceu-una-historia-compartida/
https://www.mmb.cat/exposicions/museus-i-liceu-una-historia-compartida/
https://liceualsmuseus.cat/
https://www.mmb.cat/exposicions/gotes-darxiu-2/
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Jo, de petita, anava sempre al moll  
 
 
Data: fins l’1 de setembre 
On: Vestíbul (nova entrada) 
Horaris: De dl a dg de 10h a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: entrada gratuïta 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/exposicions/jo-de-petita-

anava-sempre-al-moll/ 
 
 
 

 
Jo, de petita, anava sempre al moll és una exposició que reflexiona sobre la sostenibilitat i la pesca en un 
territori concret, la Barceloneta. L'exposició s'apropa a la comunitat pescadora de la Barceloneta per 
entendre els oficis i el present de la pesca.  

 

Sirenes en TRANSit                                                                                           NOU! 
 
 
Data: del 28 de juny al 2 d’octubre 
On: Vestíbul antic del Museu 
Horaris: De dl a dg de 10h a 20h (darrer accés a les 
19.00h)  
Preu: entrada gratuïta 
Més informació: https://www.mmb.cat/exposicions 

 
 

 
 

Què signifiquen les sirenes per a la comunitat LGBTQ+? 
En aquest espai d’interpretació Sacha Coward, col·laborador com a Community Participation Producer al 
Royal Maritime Museum of Greenwich, explica perquè les sirenes són símbols tan poderosos per a la 
comunitat LGTBIQ:  per la seva capacitat de transformació, de ser éssers híbrids, fluids; pels poders màgics 
que tenen, com són la veu i molta força. Però especialment perquè es poden considerar força indefinits des 
del punt de vista sexual, amb els genitals no visibles o inclús irrellevants per al seu gènere. Les sirenes són 
difícils d’etiquetar sexualment, i d'aquí, també, l'afinitat que senten per a elles la gent d'aquesta comunitat. 
 
Aquesta petita mostra s'inaugurarà el 28 de juny, dia de l'Orgull LGTBIQ, per commemorar aquesta festa i 
s'inclou dins el programa L'Orgullosa, que coordina el Centre LGTBIQ de Barcelona, juntament amb les 
propostes de set museus més. 

https://www.mmb.cat/exposicions/jo-de-petita-anava-sempre-al-moll/
https://www.mmb.cat/exposicions/jo-de-petita-anava-sempre-al-moll/
https://www.mmb.cat/exposicions
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ACTIVITATS FAMILIARS DE CAP DE SETMANA 
 
 
 

Planetari familiar 
 
Activitat per a públic familiar a partir de 3 anys 
Data: Primer diumenge de cada mes:  
Hora: 11.30 h i a les 12.45 h. Durada de l’activitat 1h 
Preu: 2.50 € infants i 4€ adults (no inclou entrada al museu) 
Més informació https://www.mmb.cat/activitats/planetari-
familiar-4/ 
 

 
Si voleu conèixer les constel·lacions més importants, els planetes més brillants i com la gent de mar s'ha 
fixat en el cel per anar d'un port a l'altre en vaixell 
 

L’aventura de navegar                                                                                      
 
Activitat per a públic familiar a partir de 6 anys 
Data: Segon diumenge de cada mes 
Hora: 11.30 h i a les 12.45 h. Durada de l’activitat 1h 
Preu: 4.50 € infants i adults (no inclou entrada al museu) 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/laventura-
de-navegar/ 
 
 

 
Visita dinamitzada on cada família s’encarregarà de “tripular el seu vaixell” i resoldre tot un seguit de 
proves per conèixer les tasques que fan a bord els diferents membres de la tripulació, quins instruments de 
navegació feien servir, i moltes coses més 

 
 
 
 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/planetari-familiar-4/
https://www.mmb.cat/activitats/planetari-familiar-4/
https://www.mmb.cat/activitats/laventura-de-navegar/
https://www.mmb.cat/activitats/laventura-de-navegar/
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Pirates al Museu! 
 
Activitat per a nens i nenes de 4 a 7 anys 
Data: Tercer diumenge de cada mes:  
Hora: 11.30 h i a les 12.45 h. Durada de l’activitat 1h 
Preu: 4.50 € infants i adults (no inclou entrada al museu) 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/pirates-al-
museu-3 
 

 

Què és un pirata? Quina imatge tenen i per què? Què ens diu el mapa i on s’amaga el tresor? Activitat 
teatralitzada en la que coneixerem l’esperit i les motivacions de molts homes i algunes dones per solcar els 
mars al marge de la llei, de la mà d’un autèntic pirata que precisarà de la col·laboració dels més petits per 
recuperar un fantàstic tresor. 
 
 

Viatge al fons del mar en Batiscaf                                                                                  
 
Activitat per a públic familiar a partir de 3 anys 
Data: Quart diumenge de cada mes 
Hora: 11.30 h i a les 12.45 h. Durada de l’activitat 1h 
Preu: 2.50 € infants i 4€ adults (no inclou entrada al museu) 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/viatge-al-
fons-del-mar-en-batiscaf-11/ 
 

 
Conèixer el fons marí sense mullar-se no hi ha res millor que fer un viatge en batiscaf. Amb un conte com a 
fil conductor i a partir d'una filmació digital al planetari, se simularà una lenta davallada per l'aigua en un 
batiscaf, que ens permetrà  veure els animals que viuen en aquest hàbitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/pirates-al-museu-3
https://www.mmb.cat/activitats/pirates-al-museu-3
https://www.mmb.cat/activitats/viatge-al-fons-del-mar-en-batiscaf-11/
https://www.mmb.cat/activitats/viatge-al-fons-del-mar-en-batiscaf-11/
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El Fantasma de la Mar 
 
Activitat per a públic familiar a partir de 5-6 anys 
Data: Primer diumenge de cada mes 
Hora: 11 h i a les 12.30 h. Durada de l’activitat 1h 
Preu: 4.50 € infants i adults (no inclou entrada al museu) 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/el-
fantasma-de-la-mar/ 
 

 
Partint d’una tècnica de transferència d'imatges amb planxes de gelatina, imaginarem i crearem paisatges 
on el mar, els núvols i els fantasmes en seran els protagonistes. 
L'activitat girarà al voltant de l'exposició del fotògraf Pla Janini, destacada per l'ús de la tècnica del bromoli i 
els paisatges marins. Al llarg del taller, realitzarem diversos exercicis que ens aproparan al mètode de 
transferència d’imatges que utilitzava el fotògraf així com al seu món creatiu i simbòlic.  
 
 
 
 
 
 

Els tresors amagats dels Guitart, autoguiat 
 
Autoguiat recomanat per a nens i nenes a partir de 7 anys  
Preu: gratuït 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/els-tresors-
amagats-dels-guitart/ 
 
  
Per visitar de maner autònoma l’exposició 7 vaixells, 7 històries l’MMB proposa aquest autoguiat 
protagonitzat per dos germans, la Laia i el Pau, que descobreixen a les golfes de casa seva un munt de 
tresors. Aquestes troballes els porten a imaginar fantàstiques aventures. Acompanyats dels dos 
protagonistes, els més menuts descobreixen un món ple d’embarcacions, mariners, pirates i mapes del 
tresor. Recomanat per a nens i nenes a partir de 7 anys.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/el-fantasma-de-la-mar/
https://www.mmb.cat/activitats/el-fantasma-de-la-mar/
https://www.mmb.cat/activitats/els-tresors-amagats-dels-guitart/
https://www.mmb.cat/activitats/els-tresors-amagats-dels-guitart/
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Tripulants de galeres, autoguiat 

 
Autoguiat recomanat per a nens i nenes a partir de 7 anys  
Preu: gratuït 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/tripulants-
de-galeres/ 
 

 
Autoguiat per l’exposició “Drassanes i galeres” de la mà d’en Nico, un noi apassionat d’aquests vaixells que 
ha trobat el document amb les proves que havien de passar els tripulants per poder embarcar-se. Com era 
la Galera Reial? Qui anava a bord? Què portaven a la bodega? Com es propulsava? Per què el seu casc 
estava ple d’escultures i pintures? 
 
 
 
 

Un viatge mar enllà, autoguiat                                                                    

 
Recomanat per a nens i nenes a partir de 7 anys  
Preu: gratuït 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/un-viatge-
mar-enlla/ 
 

 
Acompanyeu la Laia en aquesta aventura i veniu a descobrir què s'amaga darrere de cada objecte de 
l'exposició Catalunya mar enllà. Passareu una bona estona i descobrireu molt sobre com era el món de la 
navegació a Catalunya a final del segle XIX i principi del segle XX, on el pas de la vela al vapor va marcar els 
inicis de la navegació moderna. 
 
  

https://www.mmb.cat/activitats/tripulants-de-galeres/
https://www.mmb.cat/activitats/tripulants-de-galeres/
https://www.mmb.cat/activitats/un-viatge-mar-enlla/
https://www.mmb.cat/activitats/un-viatge-mar-enlla/
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ACTIVITATS PÚBLIC EN GENERAL 
 

Obrint portes                                                                                                      
Descobreix els espais no visitables del Museu  
Lloc: diversos espais del Museu 
Data: 2022 
Preu: Gratuït, cal reservar 
Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/obrint-
portes-2/ 

 

 
El Museu Marítim de Barcelona obre al públic espais que solen quedar fora del recorregut del públic i no 
són visitables. El taller de restauració, el magatzem, l'arxiu, o la drassana on es restauren les embarcacions 
tradicionals... tots aquests espais formen part imprescindible del Museu, i garanteixen la conservació, 
restauració i cura de la seva col·lecció. La visita guiada compta amb l'acompanyament i les explicacions del 
personal del Museu. 

 Arxiu General: 9 de juny. 

 Arxiu fotogràfic: 7 de juliol 

 
 

Història viva de les Drassanes Reials 

 
Data: Tercer diumenge de cada mes 
Hora: A les 11:00h. Durada de l’activitat 2h. 
Preu: 6,5 € per persona 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/historia-viva-de-les-
drassanes-reials/ 
 

 
Barcelona és avui dia una ciutat oberta al mar, i l’edifici de les Drassanes Reials és testimoni d’aquest vincle. 
De fet, l’edifici té els seus orígens al segle XIII i ha evolucionat fins als nostres dies transformant-se 
arquitectònicament, en funció dels usos que ha hagut d’acollir al llarg de vuit segles d’història. 
 

https://www.mmb.cat/activitats/obrint-portes-2/
https://www.mmb.cat/activitats/obrint-portes-2/
https://www.mmb.cat/activitats/historia-viva-de-les-drassanes-reials/
https://www.mmb.cat/activitats/historia-viva-de-les-drassanes-reials/
https://www.mmb.cat/visita/descobreix/les-drassanes/
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Diàlegs de fotografia  

 
Data: 2022 
Lloc: Espai educatiu 1 
Hora: De 18:30 a 20h 
Preu: Gratuït, cal reservar 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/dialegs-de-fotografia/ 
 

 
El cicle Diàlegs de Fotografia ens presenta un programa d’activitats conduit per persones expertes i 
investigadores en la temàtica i la tècnica del bromoli. En cada diàleg hi participaran dues persones 
especialistes en fotografia històrica. 

 Diàleg 1. La fotografia i el mar.  

 Diàleg 2. El Dr. Pla Janini i l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya 

 Diàleg 3. Els fotògrafs pictorialistes. Quan la fotografia volia ser art 
 
 
 
 

Sessions d’identificació de fotos de mar 
Sessions temàtiques per descobrir les col·leccions del Museu                  
 
Data: Diferents sessions al llarg del 2022 
Hora: 10:00 a 12:00 h 
Lloc: Espai educatiu 1 
Preu: Gratuït, cal reservar. 
Més informació https://www.mmb.cat/activitats/sessions-

didentificacio-de-fotos-de-mar/ 

 

 
 

L'arxiu fotogràfic del Museu continua amb les sessions d’identificació de fotografies sobre temes marítims. 
L’activitat està adreçada a un públic interessat en la fotografia marítima i naval. Les sessions ajuden a 
identificar dades i documentar les col·leccions fotogràfiques de l’MMB, i a potenciar l’interès i el 
coneixement de l’arxiu fotogràfic i, en general, de la fotografia marítima.  
 
 
 
 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/dialegs-de-fotografia/
https://www.mmb.cat/activitats/sessions-didentificacio-de-fotos-de-mar/
https://www.mmb.cat/activitats/sessions-didentificacio-de-fotos-de-mar/
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VINE A CONÈIXER                  
 
Data: Diferents sessions al llarg del 2022 
Hora: 17:30 a 19:30 h 
Lloc: Drassanes  
Preu: Gratuït, cal reservar. 
Més informació https://www.mmb.cat/activitats/vine-a-
coneixer-2/ 
 

 
 

L’MMB presenta una nova edició del programa Vine a conèixer on proposem diferents sessions que ens 
apropen a determinats objectes o col·leccions a partir d'un diàleg entre una de les persones de l'Àrea de 
Col·leccions i Gestió del Coneixement de l'MMB i una altra estretament vinculada al tema triat per 
compartir històries de vida. 
-La navegació a vela a través de les cartes nàutiques i els diaris de navegació 
15 de juny. A càrrec d'Inma González. 
-Foto vs. Pintura. L’art de retratar el mar 
6 de juliol. A càrrec de Silvia Dahl 
 
 
 
 
 
 
 

Setmana Internacional dels Arxius 
Gotes d’arxiu. El Museu Marítim de Catalunya. 1936-1939 
 
Data: 9 de juny 
Lloc: Gotes d’arxiu 
Preu: Gratuït 
Més informació https://www.mmb.cat/activitats/setmana-
internacional-dels-arxius-gotes-darxiu-el-museu-maritim-de-
catalunya-1936-1939/ 
 

 

 
El Museu Marítm de Catalunya, embrió del Museu Marítim de Barcelona i la contractació del personal, el 
paper de la dona i  l'edifici en què es va ubicar. 

 
 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/vine-a-coneixer-2/
https://www.mmb.cat/activitats/vine-a-coneixer-2/
https://www.mmb.cat/activitats/setmana-internacional-dels-arxius-gotes-darxiu-el-museu-maritim-de-catalunya-1936-1939/
https://www.mmb.cat/activitats/setmana-internacional-dels-arxius-gotes-darxiu-el-museu-maritim-de-catalunya-1936-1939/
https://www.mmb.cat/activitats/setmana-internacional-dels-arxius-gotes-darxiu-el-museu-maritim-de-catalunya-1936-1939/
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La Comissària explica: BROMOLIS  

 
Data: Diferents dates de 2022 
Lloc: EL Mirador 
Hora: De 17:00 a 18:00h 
Preu: Gratuït, cal reservar 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/la-comissaria-explica-

bromolis/ 
 

 
De la mà de les comissàries de l'exposició BROMOLIS. FOTOGRAFIA PICTORIALISTA DE JOAQUIM PLA JANINI, 
coneixerem l'obra de l'autor Joaquim Pla Janini i la seva relació amb la fotografia pictorialista i el mar. Per primera 
vegada, podreu gaudir de la col·lecció dels 34 bromolis transportats que pertanyen a la col·lecció del Museu Marítim de 
Barcelona.  

 
 
 
 
 

HISTORIESDEMAR 
 
Data: 18 de juny 
Hora: 17:30 h. 
Lloc: Biblioteca 
Preu: Gratuït 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/activitats/historiesdemar/ 
 
 

 
Manel Teodoro ens presentra Histories de mar. És un homenatge a totes aquelles persones de mar  que 
viuen de cara al mar. Escrit amb un aire fresc, divulgatiu i de fàcil lectura, vol donar la màxima importància 
al paisatge litoral i la pesca, posant en relleu el patrimoni mariner i la història que ens defineix com a gent 
de mar. “Amb aquest llibre et submergiràs dins el meu imaginari mental, en el qual la sostenibilitat, el 
respecte, l’ètica i l'empatia són essencials, i  l’enyor d'allò perdut esdevé fonamental” afirma l’autor. 
El llibre recull una sèrie d’entrades del seu blog https://historiesdemar.org/   
 

 

 
 

https://www.mmb.cat/activitats/la-comissaria-explica-bromolis/
https://www.mmb.cat/activitats/la-comissaria-explica-bromolis/
https://www.mmb.cat/activitats/historiesdemar/
https://historiesdemar.org/%20%C2%A0
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ITINERARIS DE TERRA I DE MAR  
 
 

Barcelona des del mar 
 
Itinerari a bord del pailebot Santa Eulàlia 
Data: Tots els dissabtes 
Hora: A les 10:00h. Durada de l’activitat 3h. 
Preu: 12 € adults, 6 € de 7 a 14 anys. Places limitades. 
Imprescindible reserva prèvia. 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/barcelona-des-del-mar-4/ 
 
 

 
Us proposem fer un viatge en el temps per descobrir com ha evolucionat la façana marítima de Barcelona. A 
bord d’un gran veler podrem observar la transformació del Port Vell, la construcció del barri mariner de la 
Barceloneta i els antics banys de començaments del segle XX,  els suburbis del Somorrostro i el Camp de la 
Bota i la seva transformació en el barri de la Vila Olímpica i el Fòrum.  
 
 
 
 

Port de Barcelona: passat, present i futur 
Naveguem per aigües del port 
 
Itinerari a bord d’un veler tradicional 
Data: Tots els dissabtes 
Hora: A les 11:00h. Durada de l’activitat 2h. 
Preu: 15 € adults, 9 € de 7 a 14 anys. Places limitades. 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/port-de-barcelona-
passat-present-i-futur-2/ 

 

 
Itinerari a bord d’un veler tradicional per tal de descobrir què hi ha més enllà del Port Vell, com era el port 
en l’antiguitat i com s’ha transformat en la porta d’entrada de mercaderies del sud d’Europa. Durant la 
visita ens aproparem també al port comercial i part de les seves instal·lacions actuals. 

https://www.mmb.cat/activitats/barcelona-des-del-mar-4/
https://www.mmb.cat/activitats/port-de-barcelona-passat-present-i-futur-2/
https://www.mmb.cat/activitats/port-de-barcelona-passat-present-i-futur-2/
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ALTRES ACTIVITATS  

 
LA BARCELONETA DEL PEIX  
 
 
Data: 11 de juny 
Hora: De 10:30 a 13:45 h. 
Preu: Gratuït. Places limitades. Imprescindible reserva 
prèvia. 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/la-barceloneta-del-
peix/ 
 
   
L’activitat pesquera de la Barceloneta es remunta al 1755. Des de llavors però, el barri, el sector, la 
comunitat vinculada al món de la pesca han canviat molt. 
A bord del llagut centenari Far de Formentera us proposem descobrir com ha estat aquesta evolució i 
quines perspectives de futur enfronten les noves generacions -sobretot les dones-, que recuperen i 
reivindiquen un paper protagonista i aposten per una pesca sostenible. 

 
 
 
 
 
PAISATGES DE L’OCEÀ 
Activitat entorn del Dia dels Mars i oceans  
 
Lloc: Botigues de la Generalitat 
Data: 11 de juny 
Preu: Gratuït, cal reservar 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/activitats/paisatges-de-locea/ 
 

 
Conèixer la vida que hi ha en el fons marí ens pot ajudar a valorar la seva importància. En aquesta activitat 
treballarem la idea de la construcció de paisatges marins a l’oceà, entenent que aquests són “santuaris” 
fràgils que cal conservar i protegir. Per això, us proposem deixar anar la vostra creativitat per tal de fer 
escultures d’animals marins i fons marins on visquin les vostres creacions, creant, de forma col·lectiva, un 
mosaic representatiu de l’oceà que volem, lliure de residus i contaminació 

 
 

https://www.mmb.cat/activitats/la-barceloneta-del-peix/
https://www.mmb.cat/activitats/la-barceloneta-del-peix/
https://www.mmb.cat/activitats/paisatges-de-locea/
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L’ou com balla 
 
 
Data: Del 16 al 19 de juny 
Hora: De 10:00 a 20:00h. 
Lloc: Jardí del Museu 
Preu: Gratuït  
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/lou-com-balla-2/ 
 

 
  

 
Un any més torna una de les tradicions més populars de Barcelona: l’ou com balla -dins dels actes de la 
festivitat del Corpus- amb el que celebrem l’esclat de la primavera i l’arribada de l’estiu. 
Us convidem a descobrir la decoració floral del brollador i admireu l’ou com balla, l’alegria i els colors que 
adquirirà l’estany d’aigua del Jardí del Museu des del 16 fins el 19 de juny. 
 

Concert per la Pau                                                                                            NOU! 

 
 
Data: 19 de juny 
Lloc: Grada Major 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/activitats/concert-per-la-pau/ 
 
 

 
El Museu Marítim i l’Escola de Músics i JPC ens unim en un concert per la pau amb el que ens adherim a 
totes les veus per Ucraïna i fem un crit per la pau a través de la música, una poderosa eina de cohesió, diàleg 
i convivència entre els pobles. Hi participen el Grupcello.cat i el Musicals’Choir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/lou-com-balla-2/
https://www.mmb.cat/activitats/concert-per-la-pau/
https://lescolademusicsijpc.wordpress.com/
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CONCERT AB ELS ALUMNES DE L’EXETER SCHOOL MUSIC 
 
 
Adreçat a tots els públics  
Data: 15 de juliol 
Hora: De 17:00  a 19h. 
Lloc: Jardí del Museu 
Preu: Gratuït 
Més informació https://www.mmb.cat/wp-
content/uploads/ws/279338-76082_uri3.jpg 
 
 
 
 

 
Torna la Festa Major del Raval, la festa més esperada del nostre barri. I al Museu Marítim ho celebrem amb 
un concert dels joves estudiants de l’Exeter School Music en el què interpretaran temes de música clàssica 
com Carmen de Bizet o la marxa de Walton, bandes sonores de pel·lícules i cançons pop ben conegudes per 
tothom. 
 

 MUSEUM QUIZ Summer Tour 2022                                                         NOU! 
 
 
Data: 20 de juliol 
Hora: De 20:00 a 23:59h. 
Lloc: Jardí del Museu 
Preu: Gratuït  
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/museum-quiz-summer-tour-
2022/ 
 

 

 
  

 
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Marítim de 
Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es tornen a unir aquest estiu per presentar la 
sisena edició del Museum Quiz Summer Tour. 
Es tracta d’un trivial per equips que es jugarà, consecutivament, a cada un dels quatre museus participants, 
cada dimecres des del 6 fins el 27 de juliol, de 21.00 h. a 23.00 h. Durant el concurs hi haurà servei de bar, i 
tota la recaptació anirà destinada a l’ONG Proactiva Open Arms. 
-6 de juliol    -   Museu d’Arqueologia de Catalunya 
-13 de juliol  -   Jardí Botànic de Barcelona 
-20 de juliol  -   Museu Marítim de Barcelona 
-27 de juliol  -  Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Activitat gratuïta prèvia inscripció a través d’aquest enllaç: https://linktr.ee/museumquiz  

https://www.mmb.cat/wp-content/uploads/ws/279338-76082_uri3.jpg
https://www.mmb.cat/wp-content/uploads/ws/279338-76082_uri3.jpg
https://www.exeterschool.org.uk/senior-school/gcse-subjects/music
https://www.mmb.cat/activitats/museum-quiz-summer-tour-2022/
https://www.mmb.cat/activitats/museum-quiz-summer-tour-2022/
https://museuciencies.cat/
http://www.mac.cat/
http://www.mmb.cat/
http://www.mmb.cat/
http://www.cccb.org/ca
https://linktr.ee/museumquiz
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Del Moll al Marítim 
 
Data: Diferents sessions al llarg de 2022 
Hora: De 20:30 a 23:00 h. 
Lloc: Restaurant Norai 
Preu: 30 €. Imprescindible reserva prèvia. 
Més informació i reserves: 
https://www.mmb.cat/activitats/del-moll-al-maritim/ 

 
  

 
Per celebrar que el 2022 és l'Any Internacional de la Pesca, el cicle de sopars de peix al restaurant del 
Museu Marítim girarà entorn la pesca sostenible i es vincularà a l'exposió Jo, de petita anava sempre al 
moll. La novetat d'aquest any és que cada sopar comença amb una activitat cultural complementària -
d'assistència voluntària- vinculada al menú, al cuiner o cuinera, a la història del restaurant convidat, o al 
barri de la Barceloneta com a territori de la comunitat pescadora de la nostra ciutat. 
 
 
 
 
 

UN GEST UN LLIBRE 
 
Data: any 2022 
Hora: De 10 a 20 h.  
Preu: gratuït. 
Més informació https://www.mmb.cat/activitats/un-gest-un-

llibre-2/ 

 
 
  

 
Un gest, un llibre és una campanya per fomentar la reutilització dels llibres duplicats de la Biblioteca del 
Museu amb una acció solidària. 
Els diners que aporteu seran recaptats directament per als projectes d’acollida lingüística de la Fundació 
Servei Solidari, una entitat del barri del Raval que treballa per fomentar l’autonomia i ciutadania plena de 
joves i adults en risc d’exclusió social mitjançant l'educació i l'emprenedoria. 
 
 

https://www.mmb.cat/activitats/del-moll-al-maritim/
https://www.mmb.cat/exposicions/jo-de-petita-anava-sempre-al-moll/
https://www.mmb.cat/exposicions/jo-de-petita-anava-sempre-al-moll/
https://www.mmb.cat/exposicions/jo-de-petita-anava-sempre-al-moll/
https://www.mmb.cat/activitats/un-gest-un-llibre-2/
https://www.mmb.cat/activitats/un-gest-un-llibre-2/
http://serveisolidari.org/ca
http://serveisolidari.org/ca
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Obertura Jardins del Barluard i Portal de Santa Madrona 
 
Data: primer i tercer diumenge de mes 
Hora: de 11 a 14:00 h. 
Preu: Entrada lliure 
Més informació: 
https://www.mmb.cat/activitats/obertura-jardins-del-
baluard-i-portal-de-santa-madrona-2/ 
 

 
El Portal de Santa Madrona, a l’avinguda del Paral·lel, és l’únic portal que es conserva de la muralla medieval 
de Barcelona construïda al llarg del segle XIV. L’actual Barluard de les Drassanes o de Santa Madrona data 
de la segona meitat del segle XVIII. 
Tots dos espais estan custodiats per l’Associació de Recreació Històrica de la Coronela de Barcelona.  
 
 
 

Visita el pailebot Santa Eulàlia! 
Data: Tot l’any* 
Lloc: Moll de la Fusta (Port de Barcelona)   
El pailebot no és accessible a persones en cadira de rodes. 
 
Horari d’estiu 2021: 
De dimarts a diumenge: de 10h a 20h. 
Dissabtes: de 14h a 20h. 
Dilluns tancat 
 
Tancat del 16 de juliol al 30 de setembre (per tasques de 
manteniment anuals). 
 
*No disponible quan el vaixell estigui navegant  
Preu: Accés gratuït amb l’entrada del Museu Marítim 
Sense entrada del Museu Marítim: 3 € adults/ 1 € 
(reduïda/grups) 
Més informació: www.mmb.cat 
 

 

El Museu conserva en actiu, a l’aigua, un conjunt d’embarcacions que permeten veure de primera mà què és 
un vaixell, com funciona i com es manipula. Els vaixells històrics i tradicionals són un testimoni viu de la 
cultura i la història marítima. La nostra flota està formada per deu embarcacions, de les quals destaquem el 
Santa Eulàlia, el Far Formentera i el Far Barceloneta. El Santa Eulàlia és un vaixell històric, construït a Tor-
revella (Alacant) l’any 1918, que es troba amarrat al Moll de Bosch i Alsina (Moll de la Fusta), de Barcelona. 

 

https://www.mmb.cat/activitats/obertura-jardins-del-baluard-i-portal-de-santa-madrona-2/
https://www.mmb.cat/activitats/obertura-jardins-del-baluard-i-portal-de-santa-madrona-2/
http://www.mmb.cat/
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Els caps de setmana les muralles de les Drassanes són blaves 

 
Data: divendres, dissabte i diumenge 
Hora: de 21 a 24.00 h. 
Preu: Entrada lliure 

Més informació: https://www.mmb.cat/activitats/els-
caps-de-setmana-les-muralles-de-les-drassanes-son-
blaves 
/ 

 
 

 

Els caps de setmana les muralles de les Drassanes s'il·luminen de blau. Amb aquesta acció, duta a 
terme amb l’Ajuntament de Barcelona, es posa en valor el patrimoni arquitectònic de les muralles de 
les Drassanes Reials i el portal de Santa Madrona, l'única fortificació medieval de la ciutat que es 
conserva. Podreu gaudir-les tots els divendres, dissabtes i diumenges des de les 21 h fins les 24 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografies disponibles a l’enllaç: http://mmb.cat/premsa/agenda-dactivitats-lmmb/  

 
 

Contacte Premsa: Isabel Diaz 

Premsa - Àrea de Comunicació i Màrqueting - Museu Marítim de Barcelona- 
Tel. 933 429 924 -  comunicacio@mmb.cat – Sala de premsa:  http://mmb.cat/museu/premsa/ 

 

https://www.mmb.cat/activitats/els-caps-de-setmana-les-muralles-de-les-drassanes-son-blaves
https://www.mmb.cat/activitats/els-caps-de-setmana-les-muralles-de-les-drassanes-son-blaves
https://www.mmb.cat/activitats/els-caps-de-setmana-les-muralles-de-les-drassanes-son-blaves
http://mmb.cat/premsa/agenda-dactivitats-lmmb/
mailto:comunicacio@mmb.cat
http://mmb.cat/museu/premsa/

