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Et donem la benvinguda al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El Museu es troba al Palau Nacional.

El Palau es va construir el 1929 per a l’Exposició Internacional,  
i l’any 1934 va obrir les portes com a Museu d’Art de Catalunya,  
aplegant la col·lecció d’Art Medieval. 

Anys més tard, el 1995, ja com a Museu Nacional d’Art de Catalunya,
es van inaugurar les sales d’Art Romànic  
i, amb el temps, es van ampliar les col·leccions  
fins a la incorporació de l’Art Modern, el 2004.

Aquesta guia que tens a les teves mans, 
adaptada a Lectura Fàcil, 
t’ajudarà a planificar la visita al Museu.

350.984 obres a la col·lecció 

3.200* obres exposades

113.000* obres a les Reserves

45.103 m2 de superfície

* xifres aproximades

El Museu en xifres
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On és el Museu?

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és al Parc de Montjuïc,  
un lloc on també pots gaudir de la natura i altres equipaments culturals.
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Com hi puc arribar?

Hi pots arribar en metro, autobús, bus turístic,  
tren, cotxe, moto, en bicicleta i a peu.

En metro
L1 i L3, Espanya.

En autobús
	�  55, Museu Nacional - Museu Etnològic.  
És el que et deixa més a prop del Museu.
	� 150, Plaça d’Espanya - Fira de Barcelona,  
fins a la parada Piscines Picornell - Museu Nacional.
	�  Fins a plaça d’Espanya arriben els autobusos:  
9, 50, 65, 79, 109, 165, D20, D40, H12, V7.

En bus turístic 
Bus Turístic i Barcelona City Tour, Museu Nacional. 

En tren
FGC L8, R5, R6, R50, R60, S4, S8, S33, Espanya.

En moto
A la part del posterior de l’edifici,  
al davant de la porta d’entrada a les oficines,  
hi ha un aparcament municipal gratuït per a motos.
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A peu
Des de plaça d’Espanya  
segueix per l’avinguda de la Reina Maria Cristina 
i puja per les escales mecàniques fins al Museu. 
També pots pujar per darrere dels Jardins Fabià Puigserver  
(passeig de Santa Madrona), on hi ha escales mecàniques.

En bicicleta
A la part del davant del Museu, hi ha un aparcament de bicicletes.

En cotxe
Al voltant del Museu hi ha aparcament municipal de pagament  
(Zona Blava i Verda) amb places reservades  
per a persones amb mobilitat reduïda. 

Els vehicles amb passatgers que necessitin una atenció especial  
poden estacionar a la zona reservada d’accés a oficines,  
a la part posterior de l’edifici.  
Ho han de comunicar al telèfon 936 220 375.
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Horaris 

D’octubre a abril:  
De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.  
Diumenges i festius, de 10 a 15 h.

De maig a setembre: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 20 h.  
Diumenges i festius, de 10 a 15 h.

Tancat:  
Tots els dilluns, excepte els festius.  
1 de gener, 1 de maig i 25 de desembre.
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Tarifes

Entrada general: 12 € 

Entrada bàsica: 2 € (no admet descomptes ni gratuïtats).  
Permet l’accés a l’edifici, les Terrasses-Mirador  
i fer la visita autoguiada pels espais de l’edifici. 
Consulta la disponibilitat.

Entrada reduïda: tots els grups tenen un 30 % de descompte.

Entrada gratuïta: 
	�  Persones menors de 16 i més grans de 65 anys.
	� Persones titulars de la targeta acreditativa de la discapacitat  
de la Generalitat de Catalunya,  
i l’acompanyant, en cas de barem de dependència.

Per consultar el preu actual de l’entrada general  
o saber quines altres persones i col·lectius tenen l’entrada  
gratuïta o reduïda, consulta la pàgina web del Museu  
o truca al 936 220 376.

L’entrada és gratuïta per a tots els visitants: 
	�  Els dissabtes a partir de les 15 h. 
	� Cada primer diumenge de mes. 
	� Jornades de portes obertes.

Igualment, t’aconsellem que reservis l’entrada en línia.

https://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&codiActiv=256
https://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&codiActiv=256
https://www.museunacional.cat/ca/horaris-i-preus
https://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&codiActiv=256&_ga=2.20746556.507189915.1662461020-1998544806.1643902465#close
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On compro les entrades? 

Pots comprar les entrades al mostrador del Museu  
o a través de la pàgina web. 

Si sou una entitat registrada a Apropa Cultura,  
podeu reservar les entrades a través de la seva pàgina web.

Les taquilles tanquen 30 minuts abans  
que el Museu tanqui les seves portes al públic. 
Les sales es tanquen 15 minuts abans del tancament del Museu.

Les entrades són així:

https://www.museunacional.cat/ca
https://www.apropacultura.org/ca
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Com accedeixo al Museu?

Pots accedir al Museu per les escales  
que hi ha davant de la porta principal  
o bé per les dues rampes,  
a banda i banda de l’entrada.
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Un cop a dins, trobaràs un encaminament podotàctil  
que facilita la localització dels taulells de venda d’entrades  
i d’informació i atenció al públic. 

L’encaminament també guia cap a la maqueta tàctil  
que reprodueix l’edifici i el plànol tàctil de la planta baixa del Museu.

Les persones del taulell d’atenció al públic t’informaran dels serveis,  
els espais i la programació del Museu.
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Si vas a les oficines,  
l’accés és per la part posterior de l’edifici, a peu pla.  
Les oficines són obertes de dilluns a divendres, de 8 a 19 h. 
El telèfon és el 936 220 360.
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Plànol del Museu 

El Museu Nacional està organitzat en dues plantes.

A la planta baixa pots visitar les col·leccions  
d’Art Medieval (Romànic i Gòtic), i la de Renaixement i Barroc.  
També hi ha les dues Sales d’Exposicions temporals,  
l’Espai educArt, els Auditoris i la Cafeteria.
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A la planta primera es troben les Sales d’Art Modern i Contemporani,  
la Sala de Numismàtica i la Biblioteca Joaquim Folch i Torres.  
A la Sala de la Cúpula hi pots veure un mural de Joan Miró  
i Joan Gardy Artigas i diverses escultures de la col·lecció d’Art Modern,  
situats a prop de l’entrada del Restaurant Òleum.
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Guarda-roba 

A l’entrada del Museu hi ha servei de guarda-roba i armaris 
per deixar la jaqueta, la motxilla o el paraigua.
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Lavabos i canviadors

Hi ha lavabos adaptats al vestíbul, a la Sala Oval,  
a la sala 37 (Renaixement i Barroc), i a la Biblioteca.

Als lavabos del vestíbul i de la Sala Oval hi ha canviadors.

Wifi 

El Museu disposa de wifi al vestíbul, a la Sala Oval,  
a la Biblioteca, als Auditoris, a les Sales d’Exposicions temporals,  
a la Cafeteria i al Restaurant.
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Mesures d’accessibilitat

El Museu disposa de les mesures d’accessibilitat següents:

Bucle magnètic al taulell de venda d’entrades i d’informació,  
al vestíbul d’oficines  
i al taulell de recepció i d’atenció de la Biblioteca.

Bucles magnètics individuals que permeten  
que les persones que utilitzen audiòfons  
facin la visita audioguiada pel Museu de manera autònoma.
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Al vestíbul hi ha una maqueta tàctil del Museu  
que ajuda a entendre l’arquitectura i el disseny de l’edifici.

Al costat de la maqueta hi ha un plànol d’orientació tàctil  
de la planta baixa del Museu que permet  
orientar-se en l’espai i localitzar els serveis i les sales.
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Hi ha taules tàctils d’una selecció de pintures, escultures  
i objectes d’orfebreria a la col·lecció d’Art Romànic  
(sales 1, 5, 7, 10, 16), Gòtic (sales 17, 20, 25, 26), 
Renaixement i Barroc (sales 27, 28, 30, 35, 38.2) 
i Modern i Contemporani (sales 39, 43, 54; Sala de la Cúpula;  
i sales 65, 78). 
Cada una d’aquestes obres també té la seva audiodescripció. 

Amb l’aplicació de Second Canvas pots descobrir  
una manera nova de visitar el Museu i explorar les obres  
a través d’imatges amb una resolució molt alta.

https://www.secondcanvas.net/es/
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Com pots desplaçar-te pel Museu?

La majoria dels espais del Museu estan adaptats  
per a persones amb mobilitat reduïda.

Per desplaçar-te per l’edifici pots utilitzar els ascensors  
i les plataformes salvaescales.

El personal d’atenció al públic o de seguretat  
t’orientarà i activarà les plataformes.
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Si necessites descansar,  
hi ha sofàs i bancs per seure al vestíbul, a la Sala Oval,  
a la Sala de la Cúpula i en algunes sales de la col·lecció  
i de les exposicions temporals.

Al guarda-roba, pots demanar en préstec un cotxet per a infants,  
cadira de rodes o cadira plegable.
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Què pots veure en el Museu?

El Museu t’ofereix un recorregut artístic  
a través de 1.000 anys d’art. 

Escull el teu itinerari i descobreix...

	� La millor col·lecció de pintura mural romànica del món.
	� Obres dels principals artistes catalans de l’Art Gòtic  
i de l’antiga Corona d’Aragó,  
així com, alguns exemples notables  
d’artistes castellans i europeus.
	� Grans pintors europeus del Renaixement i el Barroc,  
com, per exemple, Tiziano o Velázquez.
	� Els artistes més representatius del Modernisme català,  
com ara Antoni Gaudí o Ramon Casas. 
	� Dibuixos, gravats i cartells dels grans artistes catalans,  
i també internacionals. 
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	� Una selecció de fotografies d’un fons de 40.000 imatges.
	� Una selecció de monedes d’un fons de 155.000 peces.
	� Exposicions temporals i intervencions d’artistes contemporanis.  
Consulta-les a la pàgina web del Museu.

https://www.museunacional.cat/ca/exposicions-presents
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Què passa dins del Museu?

Pots visitar el Museu Nacional individualment,  
amb la família o amb els amics,  
o bé acompanyat amb l’escola o una associació. 

Dins del Museu passen moltes coses. 
Hi pot haver visites guiades per a grups,  
activitats a l’entorn de la col·lecció o d’una exposició,  
visites dinamitzades i tallers per a infants.

Pots consultar totes les activitats que organitza el Museu  
per a infants, joves, adults, famílies i professionals a la pàgina web.

En algunes zones pots trobar que hi ha massa gent o soroll.  
Si vols anar a una zona més tranquil·la,  
demana-ho al personal d’informació de sala.

https://www.museunacional.cat/ca/activitats-museu-nacional-catalunya
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Persones que et poden ajudar

Si durant la visita al Museu necessites ajuda,  
pots demanar-la al personal d’atenció al públic,  
al personal d’informació de sala, de seguretat  
o a les educadores.  
Els identificaràs perquè porten acreditació. 
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Espais singulars

A més de les sales de la col·lecció i de les exposicions temporals,  
el Museu té altres espais que et sorprendran.

Terrasses-Mirador
Un cop acabada la visita, pots pujar a les Terrasses-Mirador  
per gaudir de les vistes de Barcelona i del Parc de Montjuïc.
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Sala Oval
Fixa’t en la immensa cúpula que cobreix la sala  
i en l’orgue de 34 metres d’amplada i 11 metres d’alçària.  
És un dels més grans d’Europa.

En aquesta sala s’organitzen moltes activitats del Museu  
i també es lloga per a sopars de gala, concerts, 
lliuraments de premis, presentacions i tota mena d’actes.
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Espai educArt 
És un espai obert situat a la Sala Oval  
que reconeixeràs per la seva finestra rodona. 
Hi pots veure exposicions de petit format.  
Consulta la programació al web del Museu. 

https://www.museunacional.cat/ca/exposicions-presents
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Sala de la Cúpula
Està situada a la planta primera del Museu,  
i està envoltada d’obres originals de la col·lecció d’Art Modern.

Les pintures murals que decoren la sala  
es conserven tal com eren l’any 1929,  
quan es va construir el Palau. 

Les escultures i el mural de Joan Miró i Joan Gardy Artigas  
formen part del recorregut de la col·lecció.



33

Sala Sert 
Està al costat de la Sala Oval. 
Destaca pels grans plafons del pintor Josep M. Sert,  
que decoraven la sala de ball de la mansió de Sir Philip Sassoon,  
personatge destacat de l’alta societat britànica. 
Per visitar-la cal que t’adrecis al personal d’atenció al públic.



Centre de Recerca i Coneixement 
(CREC)

Biblioteca Joaquim Folch i Torres
La Biblioteca d’art del Museu Nacional està situada  
a la planta primera i s’hi pot accedir des de la Sala Oval  
o per la porta de les oficines.

Té més de 150.000 llibres, catàlegs d’art  
i documents d’història de Catalunya i Espanya, 
a disposició de tots els usuaris. 

També té una àmplia col·lecció de revistes d’art,  
manuscrits i llibres editats abans de l’any 1500. 
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L’accés a la Biblioteca és gratuït.  
Només cal que t’acreditis al vestíbul de la Biblioteca  
amb el teu DNI o passaport.

Pots consultar de manera lliure tots els documents  
de la sala de lectura. 

Si vols consultar algun document del magatzem,  
pots demanar-ho emplenant aquest formulari  
i el tindràs preparat el dia que vinguis.

Pots demanar un màxim de 5 documents alhora.

La Biblioteca ofereix un nou servei gratuït  
de préstec de documents.  
Per donar-te d’alta has d’emplenar aquest formulari 
i presentar el teu DNI/NIE, passaport, permís de residència  
o carnet de conduir.

Pots agafar en préstec un màxim de 5 documents durant 21 dies  
i renovar-los 2 vegades.

Horari:

	� Del 16 de setembre al 30 de juny:  
Dilluns i divendres, de 9.30 a 15 h. 
Dimarts, dimecres i dijous, de 9.30 a 18 h.
	� De l’1 de juliol al 15 de setembre:  
De dilluns a divendres, de 9.30 a 15 h.

Més informació:

Correu electrònic: biblioteca@museunacional.cat 
Telèfon: 936 220 360

https://www.museunacional.cat/ca/peticio-de-documents-de-la-biblioteca
https://www.museunacional.cat/ca/servei-de-prestec
mailto:biblioteca@museunacional.cat
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Arxiu
Per consultar els documents de l’Arxiu cal demanar cita prèvia  
a l’adreça electrònica arxiu@museunacional.cat  
o trucant al telèfon 936 220 360.

Horari:

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h. 

mailto:arxiu@museunacional.cat
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Aula Taller

A la Sala Oval, al davant de la Cafeteria, hi ha l’Aula Taller. 
És un espai on es fan activitats creatives i formacions. 

Auditoris i Espai Innova

Al Museu hi ha dos auditoris situats a la planta baixa,  
sota les grades de la Sala Oval. 

Aquí s’organitzen conferències, reunions i altres activitats.  
L’Auditori 1 té capacitat per a 68 persones  
i l’Auditori 2, per a 79 persones.

L’Espai Innova està situat a la planta primera. 
Té una capacitat per a 100 persones,  
i és ideal per a presentacions, reunions de treball  
o conferències.
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Taller de restauració i reserves

Al taller de restauració, un equip de tècnics i científics del Museu  
s’ocupa de l’estudi, la conservació i la restauració de les obres d’art.

Hi ha un total de 19 Reserves o magatzems  
on es guarden les obres no exposades.

Per concertar una visita exclusiva a aquests espais,  
cal demanar cita prèvia  
a l’adreça electrònica turisme@museunacional.cat  
o al telèfon 936 220 360 (extensió 1220).

mailto:turisme%40museunacional.cat?subject=
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On pots menjar i fer un descans? 

Cafè
Al Cafè de la Sala Oval pots gaudir d’un moment de descans  
prenent un sandvitx, una amanida o un menú.

Horari d’estiu (de maig a setembre):

	� De dimarts a dissabte, de 10 a 20 h.
	� Diumenges i festius, de 10 a 15 h.

Horari d’hivern (d’octubre a abril):

	� De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h. 
	� Diumenges i festius, de 10 a 15 h.
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Terrassa Fresc
A la Terrassa Fresc, a l’entrada del Museu,  
hi ha servei de bar a l’aire lliure,  
amb vistes a la ciutat i la Font Màgica de Montjuïc. 

Horari d’estiu (de maig a setembre):

	� De dimarts a dissabte, de 10 a 20 h. 
	� Diumenges i festius, de 10 a 15 h. 

Horari d’hivern (d’octubre a abril):

	� De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h. 
	� Diumenges i festius, de 10 a 15 h.

Els horaris poden modificar-se  
en funció dels horaris de la Font Màgica.
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Restaurant Òleum
El Restaurant Òleum està situat a la primera planta del Museu  
i s’hi accedeix per la Sala de la Cúpula.  
Ofereix un menú setmanal i suggeriments del dia. 

Horari d’estiu (de maig a setembre): 

	� De dimarts a diumenge i festius, de 12.30 a 16 h. 

Horari d’hivern (d’octubre a abril):

	� De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 16 h.

Els altres dies i els vespres, només per a grups  
amb reserva prèvia trucant al telèfon 932 890 679  
o escrivint a l’adreça electrònica oleum@singulariscatering.com

mailto:oleum@singulariscatering.com
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Botiga

A la botiga del Museu trobaràs una gran diversitat  
d’objectes inspirats en les obres d’art de la col·lecció:  
llibres, papereria, làmines, ceràmica, vidre, tèxtil, jocs...  
per guardar un record de la visita.

Hi ha una botiga a l’interior, situada a la Sala Oval,  
i una altra a l’exterior, davant la Terrassa Fresc.

Horari: 

	� De maig a setembre, de 10 a 20 h.
	� D’octubre a abril, de 10 a 18 h.
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Normes per a la visita

	� Guarda la teva entrada durant tota la visita.

	� No pots entrar amb animals al Museu,  
llevat de gossos pigall.

	� Pots fer fotografies sense flaix  
i gravacions en format domèstic a les sales de la col·lecció.  
En el cas de les exposicions temporals,  
cal consultar-ho al personal d’atenció al públic. 

	� No pots fer servir trípode ni pals per a selfies.

	� Posa el telèfon mòbil en silenci  
i parla en un to de veu moderat.

	� No pots entrar menjar ni begudes a les sales. 

	� No pots córrer ni cridar a les sales.

	� Per tal de protegir i conservar les obres d’art,  
no pots tocar-les.

	� Els acompanyants dels grups són responsables  
de tots els membres que acompanyen.

	� Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

	� Pots dibuixar a les sales amb quadern de dibuix i llapis.  
Per utilitzar cavallets i altres materials  
cal demanar autorització.

	� En cas d’evacuació,  
segueix les instruccions del personal del Museu.

	� Amb l’entrada pots tornar a visitar el Museu una segona vegada  
durant un mes des de la data de compra.



Esperem que gaudeixis de la visita!

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Parc de Montjuïc, s/n 
08038 Barcelona 
Telèfon d’Informació: 936 220 376 
Telèfon d’Atenció a Grups: 936 220 375 
Correu electrònic: info@museunacional.cat

mailto:info%40museunacional.cat?subject=
https://twitter.com/MuseuNac_Cat?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ca-es.facebook.com/MuseuNacionalArtCatalunya/
https://www.instagram.com/museunacional/
https://www.pinterest.es/pin/162059286580140538/
https://www.youtube.com/c/MuseuNacionaldArtdeCatalunyaBarcelona
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