
CULTURA & OCI A BARCELONA 
Us proposem una fórmula innovadora de conèixer les novetats culturals de Barcelona de manera dinàmica i participativa. Cada 
trimestre serà diferent, en funció de les activitats que ens ofereix la ciutat, tot combinant visites a museus i exposicions, i itineraris 
urbans amb accés a espais exclusius! 

 

PROGRAMA TARDOR 2020 
 
ITINERARI   JOSEP M. SUBIRACHS, OBRA PÚBLICA 
Sovint s’ha encasellat l’escultor Josep M. Subirachs amb la Façana de la Passió de Sagrada Família… però en canvi, 
la seva obra és molt present a la ciutat. Us proposem un recorregut per conèixer la seva obra pública, des de les 
escultures a peu de carrer, fins a les seves intervencions en pàrquings, estacions de metro, bancs i botigues però 
també en institucions públiques com l’Ajuntament de Barcelona o l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
 

EXPOSICIÓ   ART PRIMER. ARTISTES DE LA PREHISTÒRIA. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA  
Una exposició a la descoberta de les primeres manifestacions artístiques a Europa i especialment de l’art rupestre 
llevantí. Es presenten dos-cents cinquanta objectes, un patrimoni prehistòric excepcional. 
 

EXPOSICIÓ   VAMPIRS. L’EVOLUCIÓ DEL MITE. CAIXAFORUM BARCELONA 
El mite del vampir i el cinema han estat vinculats al llarg dels segles XX i XXI. Una oportunitat per submergir-se en el 
món dels vampirs i conèixer-ne les diferents facetes a partir de diferents pràctiques artístiques. 
 

VISITA   DONES A LES ONES. MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA  
La mostra presentarà una visió panoràmica i històrica del mitjà radiofònic a Catalunya tot destacant la contribució de les 
dones, que han participat en múltiples àrees de treball per convertir la ràdio en l’eina de comunicació imprescindible 
que és actualment. 
 

EXPOSICIÓ   OBRES MESTRES DEL MUSEU NACIONAL. MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
Un recorregut per les obres mestres des del Romànic fins a l’Art Modern passant per les influències estrangeres en 
temps del Gòtic, els ressons italians del Renaixement, les diverses formes que adquireix l’estil Barroc i els grans 
exponents del Neoclassicisme i Romanticisme… un viatge de 1000 anys per l’art! 
 

EXPOSICIÓ   MODERNISME, CAP A LA CULTURA DEL DISSENY. MUSEU DEL DISSENY 

El Museu del Disseny mostra, per primera vegada, una reinterpretació del modernisme en clau de “cultura del disseny”. 
La mostra aportarà una interpretació nova del modernisme partint del paper protagonista que hi van tenir les arts 
decoratives i aplicades, artesanes i industrials. 
 

VISITA   NOVA SEU DE LA FUNDACIÓN MAPFRE 
Visitarem la nova seu de la Fundación Mapfre, el centre de fotografia KBr, on tindrem l’oportunitat de descobrir dues 
mostres de dos pesos pesants de la fotografia: Bill Brandt i Paul Strand. 
 

EXPOSICIÓ   ART I MITE. ELS DÉUS DEL PRADO. CAIXAFORUM BARCELONA 
L'evolució històrica i artística de la mitologia clàssica, vista a través d'una col·lecció d'obres procedents del Museu del 
Prado. Ordenada amb un criteri iconogràfic, aquesta mostra permet observar simultàniament diferents representacions 
d'episodis mitològics. 
 
NOTA: El programa específic de cada grup es lliurarà en el moment de formalitzar la inscripció. Aquest programa està 
subjecte a canvis en funció de l’evolució i les noves mesures que s’implantin per fer front a la COVID-19. 
 
 

 

Professores: Sílvia Burjachs, Mercè Riera, Mariona Romaguera  
 

Dies: Dimarts (grups Gaudí / Rusiñol), dimecres (grups Palladio / Leonardo), dijous (grup Renoir) 
Sessions: 8 sessions    Horaris: de 17 a 19 h 

 Inici grups: 6 d’octubre (Gaudí / Rusiñol) / 7 d’octubre (Palladio / Leonardo) / 8 d’octubre (Renoir)  
 

Preu: 80,00 € per persona 
No inclou les entrades 

Inscripcions: Dimarts 15 i dimecres 16 de setembre de 10h a 16h.  I   Espai Àgora: C/ Bruc 87, 2n 2a. 
 


