MUSEUS COL·LABORADORS DE LA
SOCIETAT CATALANA D’ARQUEOLOGIA
Aquests són els museus que ofereixen tarifes gratuïtes o reduïdes per als nostres associats durant tot l’any

MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES

Pl. de la Font, 11. 17820 Banyoles (Pla de l’Estany). Tel. 972 572 361
www.museusdebanyoles.cat; a/e: macb@ajbanyoles.org
Horari d’hivern (setembre-juny): de dimarts a dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h; diumenges, de 10.30 a 14 h
Horari d’estiu (juliol-agost): de dimarts a dissabtes, de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10.30 a 14 h
Seccions de paleontologia, arqueologia i història medieval de diferents jaciments de la comarca

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL

Sant Crist, 1. 25002 Lleida (Segrià). Tel. 973 283 075
www.museudelleida.cat; a/e: museu@museudelleida.cat
Horari d’hivern (octubre-maig): dimarts, dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
Horari d’estiu (juny-setembre): dimarts, dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Tot l’any: divendres, diumenges i festius de 10 a 14 h
Seccions d’arqueologia, art, arts decoratives i numismàtica

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

C. del Gran Capità, 34. 43870 Amposta (Montsià). Tel. 977 702 954
www.museuterresebre.cat; a/e: info@museuterresebre.cat
Horari: de dimarts a dissabtes, d’11 a 14 h i de 17.30 a 20 h; diumenges i festius, d’11.30 a 14 h
50% de descompte a tots els socis de la SCA
Col·leccions de materials etnològics, arqueològics i de ciències naturals del Montsià i comarques veïnes

THERMALIA. MUSEU DE CALDES DE MONTBUI I TERMES ROMANES

Plaça de la Font del Lleó, 20. 08140 Caldes de Montbui (Vallès Oriental). Tel. 938 654 140
www.thermalia.cat; a/e: thermalia@caldesdemontbui.cat
Horari d’hivern (octubre-maig): de dimarts a dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; diumenges i festius, de 10 a 14 h
Horari d’estiu (juny-setembre): de dimarts a dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h
Establiment termal romà entre els segles i aC i i dC

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

El Museu de Sant Boi disposa de diferents seus, tenint diferenciats el àmbits tècnics del expositius. Us recomanen fer una consulta prèvia
(telefònica o telemàtica) abans de fer una visita presencial. Tel. 936 351 250
www.museusantboi.cat; a/e: museusantboi@gmail.com
Horari: de dimarts a divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges, d’11 a 14 h
50% de descompte a tots els socis de la SCA
Els espais temàtics (Can Barraquer, Can Torrents, Termes Romanes, Torre de Benviure) ens apropen a les diverses èpoques
de la història de Sant Boi (món iber, romà, medieval, modern i contemporani)

MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

C. del Museu, 4. 25650 Isona (Pallars Jussà). Tel.: 973 665 062
www.parc-cretaci.com; a/e: museucd@parc-cretaci.com
Horari d’hivern (de l’11 de setembre al 30 de juny): dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h; diumenges, d’11 a 14 h
Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 10 de setembre): de dimarts a dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h; diumenges, d’11 a 14 h
Mostra les troballes dels jaciments paleontològics de la comarca i les restes de la ciutat romana d’Aeso

MUSEU DE LA NOGUERA

Plaça dels Comtes d’Urgell, 5. 25600 Balaguer (Noguera). Tel. 973 445 194
www.museucn.com; a/e: museu@balaguer.net
Horari: de dimarts a dissabtes, d’11 a 14 h i de 18 a 20 h; diumenges i festius, d’10 a 14 h
Aplega el patrimoni islàmic i comtal de la comarca de la Noguera i especialment de Balaguer

CENTRE D’ARQUEOLOGIA D’AVINGANYA (SERÓS)
Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
Informació: Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
Plaça Catedral, s/n. 25002 Lleida (Segrià). Tel.: 973 271 500
www.fpiei.cat
Visites concertades al tel. 973 271 500 i a/e: fpiei@diputaciolleida.cat

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL DE MOIÀ

Crta. N-141 (crta. de Vic), km 32. 08180 Moià (Bages). Tel.: 938 209 134
www.covesdeltoll.com; a/e: info@covesdeltoll.com
Horari: del 18 de març a l’11 de desembre, dissabtes i diumenges, de 10.30 a 14 h i de 15 a 18.30 h; festius, de 10.30 a 14 h
del 12 de desembre al 17 de març, dissabtes, diumenges i festius, de 10.30 a 14 h
De l’1 de juliol al 31 d’agost, de 10.30 a 14 h
10% de descompte als socis de la SCA

MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC DE MOIÀ. CASA NATAL DE RAFAEL CASANOVA
Rafael Casanova, 6-8, 08180 Moià (Bages). Tel.: 938 209 134
www.covesdeltoll.com; a/e: info@covesdeltoll.com
Horari: de setembre a juliol, dijous i divendres de 10.30 a 14 h; dissabtes de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 18 h;
diumenges i festius de 10.30 a 15 h. Mes d’agost: dijous i divendres de 10.30 a 14 h; dissabtes, diumenges i festius, de 10.30 a 14 i de 16 a
19 h
Gratuït amb l’entrada al Parc Prehistòric de les Coves del Toll

NEAN-PARC PREHISTÒRIC DE CAPELLADES

Ronda Capelló s/n. 08786 Capellades (Anoia). Informació i reserves: tel. 938 012 850 (Museu Molí Paperer de Capellades)
Web: www.neancapellades.cat
Horari: diumenges d’11 a 14 h. Visites guiades a les 11.15 i 12.45 h
De dilluns a dissabtes, visites concertades (amb reserva prèvia) per a grups (mínim 15 persones). Horari especial el mes d’agost
Jaciment paleolític de l’Abric Romaní, punt clau per al coneixement dels neandertals

MUSEU D’HISTÒRIA DE SABADELL

Sant Antoni, 13. 08201 Sabadell (Vallès Occidental). Tel 937 278 555
www.sabadell.cat; a/e: mhs@ajsabadell.cat
Horari: de dimarts a dissabtes, de 17 a 20 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h
Amb importants col·leccions d’arqueologia, història i etnologia

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (seus i jaciments)
MAC-BARCELONA

Pg. de Santa Madrona, 39-41. 08038 Barcelona (Barcelonès). Tel. 934 232 149
www.mac.cat/seus/barcelona; a/e: mac.cultura@gencat.cat
Horari: de dimarts a dissabtes de 9.30 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14.30 h
Importants col·leccions d’arqueologia hispànica, de diferents èpoques i procedències, des del paleolític fins a l’època visigoda

MAC-EMPÚRIES

C. de Puig i Cadafalch, s/n. 17130 L’Escala (Alt Empordà). Tel. 972 770 208
www.mac.cat/seus/empuries; a/e: macempuries.cultura@gencat.cat
Horari: de l’1 d’octubre al 15 de novembre i del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a diumenges de 10 a 18 h;
del 16 de novembre al 15 de febrer, de dimarts a diumenges de 10 a 17 h; de juny a setembre, de dilluns a diumenges de 10 a 20 h
La ciutat grecoromana d’Empúries és un dels conjunts arqueològics més importants de Catalunya

MAC-GIRONA

Monestir de Sant Pere de Gallingants
Santa Llùcia, 8. 17007 Girona (Gironès). Tel. 972 202 632
www.mac.cat/seus/girona; a/e: macgirona.cultura@gencat.cat
Horari: de maig a setembre, de dimarts a dissabtes de 10 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14 h
d’octubre a abril: de dimarts a dissabtes de 10 a 18 h; diumenges i festius de 10 a 14 h
Col·lecció dels materials arqueològics trobats a les excavacions de diversos jaciments de les comarques de Girona,
des de la prehistòria fins a l’edat mitjana

MAC-OLÈRDOLA

Castell d’Olèrdola. 08734 Olèrdola (Alt Penedès). Tel. 675 782 936
www.mac.cat/seus/olerdola; a/e: infomac@gencat.cat
Horari (de dimarts a diumenges): del 16 de desembre al 28 de febrer, de 10 a 16 h; de l’1 de març al 31 de maig, de 10 a 17.30 h;
de juny a setembre, de 10 a 20 h, de l’1 d’octubre al 15 de desembre, de 10 a 17.30 h
Conjunt arqueològic amb restes des del neolític fins a l’època medieval

MAC-ULLASTRET

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu. 17114 Ullastret (Baix Empordà). Tel. 972 179 058
www.mac.cat/seus/ullastret; a/e: macullastret.cultura@gencat.cat
Horari (de dimarts a diumenges): d’octubre a maig, de 10 a 18 h; de juny a setembre, de 10 a 20 h
Al museu s’explica la cultura ibèrica del nord-est català i les seves relacions amb els pobles indígenes propers

CASTELL

Platja de Castell, s/n. 17230 Palamós (Baix Empordà). Tel. 972 179 058
www.mac.cat/jaciments/castell; a/e: macullastret.cultura@gencat.cat
Jaciment obert permanentment.
Castell forma part de la Ruta dels Ibers

CASTELLET DE BANYOLES

Carretera C-44 de Tivissa a Móra la Nova, km. 23. 43746 Tivissa (Ribera d’Ebre). Tel. 934 232 149
www.mac.cat/jaciments/castellet-de-banyoles; a/e: infomac@gencat.cat
Jaciment obert permanentment
El Castellet de Banyoles forma part de la Ruta dels Ibers

MOLÍ D’ESPÍGOL

Camí de Santa Maria, km. 1. 25331 Tornabous (Urgell). Tel. 973 295 107
www.mac.cat/jaciments/moli-d-espigol; a/e: difusiomac.cultura@gencat.cat
El jaciment roman tancat temporalment per tasques de restauració i consolidació

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA
Pl. del Rei, 5. 43003 Tarragona (Tarragonès). Tel. 977 236 209
www.mnat.cat
Horari: de gener a maig i d’octubre a desembre, laborables de 9.30 a 18 h
de juny a setembre, laborables de 9.30 a 20.30 h
Diumenges i festius (tot l’any), de 10 a 14 h

MUSEU I NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANES

Avinguda de Ramon y Cajal, 84. 43005 Tarragona (Tarragonès). Tel. 977 211 175
Horari: gener, febrer, novembre i desembre, laborables de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h
març, abril, maig i octubre, laborables de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 18 h
de juny a setembre, laborables de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius (tot l’any), de 10 a 14 h

VIL·LA ROMANA DELS MUNTS

Passeig del Fortí, s/n. 43893 Altafulla (Tarragonès). Tel. 977 652 806
Horari: gener, febrer, novembre i desembre, laborables de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h
març, abril, maig i octubre, laborables de 10 a 13.30 h i de 15 a 18 h
de juny a setembre, laborables de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius (tot l’any), de 10 a 14 h.

VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES

Afores, s/n. 43120 Constantí (Tarragonès). Tel. 977 523 374
Horari: gener, febrer, novembre i desembre, laborables de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h
març, abril, maig i octubre, laborables de 10 a 13.30 h i de 15 a 18 h
de juny a setembre, laborables de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius (tot l’any), de 10 a 14 h

MUSEU DE BADALONA

Pl. Assemblea de Catalunya, 1. 08911 Badalona (Barcelonès). Tel. 933 841 750
www.museudebadalona.cat; a/e: info@museudebadalona.cat
Horari: de dimarts a dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, de 10 a 14 h
Entrada mínima per a tots els socis de la SCA
Ubicat damunt de les termes de la ciutat romana de Baetulo, aplega una important col·lecció arqueològica

MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA

Pl. Palau, 1. 25280 Solsona (Solsonès). Tel. 973 482 101
www.museusolsona.cat; a/e: museu@museusolsona.cat
Horari: divendres i dissabtes, de 11 a 17 h (del 15 de desembre al 15 de març);
de dimecres a dissabtes, d’11 a 18.30 h (del 16 de març al 14 de desembre); diumenges i festius, de 11 a 14 h
juliol i agost, obert el dimarts
Col·leccions de patrimoni historicoartístic pluridisciplinars de les comarques que integren el Bisbat de Solsona, des del neolític fins al
segle xx

CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’ART RUPESTRE ABRICS DE L’ERMITA D’ULLDECONA
Carretera de Tortosa. Ermita de la Pietat. 43550 Ulldecona (Montsià). Tel. 977 573 394
www.ulldecona.cat; a/e: difusiomac.cultura@gencat.cat
Horaris: Centre d’Interpretació + Abric I i IV: de dimarts a dissabtes a les 10, 12 i 16 h; diumenges i festius a les 10 i 12 h
Centre d’Interpretació: de dimarts a dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h; diumenges i festius de 10 a 14 h
Es recomana reserva prèvia (tel. 617 940 317 i 977 573 394)
50% de descompte per a tots els socis de la SCA

CENTRES DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL:
CIUTADELLA IBÈRICA-CASTELL DE CALAFELL-LA CONFRARIA-MUSEU CASA BARRAL
Ctra. C-31 km 141. 43820 Calafell (Baix Penedès). Tel. 977 694 683
www.calafellhistoric.org; a/e: calafellhistoric@calafell.org
Consulteu els diferents horaris al web
Museu a l’aire lliure i centre d’arqueologia experimental d’una comunitat de l’Edat del Ferro de fa 2.500 anys

MUSEU TORRE BALLDOVINA

Pl. de Pau Casals, s/n. 08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Tel. 933 857 142
www.gramenet.cat/museu; a/e: museutorreballdovina@gramenet.cat
Horari: de dimarts a dissabtes, de 18 a 20.30 h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
el mes de juliol, de dimarts a dissabtes, de 17 a 21 h
Col·leccions d’arqueologia, especialment relacionades amb la cultura ibèrica del municipi, història i ciències naturals

MUSEU D’ARQUEOLOGIA SALVADOR VILASECA

Raval de Santa Anna, 59. 43201 Reus (Baix Camp). Tel. 977 010 660
www.museudereus.cat; a/e: info.museus@reus.cat
Horari: de dimarts a dissabtes, d’11 a 20 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h
Entrada gratuïta, per a tots els socis de la SCA, a l’exposició permanent i a les exposicions temporals que tinguin entrada gratuïta
Un dels museus d’arqueologia prehistòrica més importants de Catalunya

PUIG DE CASTELLET DE LLORET DE MAR

Urbanització Roca Grossa, c/ Poblat Ibèric. 17310 Lloret de Mar (Selva). Tel. 972 364 735
www.lloretdemar.org; a/e: rsanchez@lloret.cat
Horari: juliol i agost, dissabtes de 17 a 19 h
Petit recinte ibèric de 6 vivendes corresponent al segle ii aC. Destaca per la seva fortificació amb muralles i torres defensives
i per la seva situació en un indret estratègic

PARC ARQUEOLÒGIC CELLA VINARIA DE VALLMORA

Ernest Lluch, 40. 08329 Teià (Maresme). Tel. 935 559 977
www.teia.cat/arees/promocio-economica-i-comerc/cella-vinaria
Horari: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h. Es poden concertar visites guiades durant la setmana.
30% de descompte per a tots els socis de la SCA
Destaquen els diferents cellers per producció de vi d’època romana. El parc arqueològic està format per l’edifici del Centre
d’Acollida Turística (CAT), el jaciment arqueològic i la vinya experimental

MUSEU MUNICIPAL JOSEP CASTELLÀ REAL

Carrer del Ravalet, 31. Centre Cívic. 08281 Els Prats de Rei (Anoia). Tel. 938 698 192
www.museujosepcastella.cat/
Obert el segon i quart diumenges de cada mes. Per altres dies, concerteu a: acrsigarra@gmail.com
Recull els materials arqueològics recuperats en superfície i en excavació al municipi, i hi ha un guiatge organitzat per visitar
la Manresana (escenari de la batalla del 1711 durant la guerra de Successió)

MUSEU COMARCAL DE MANRESA

Via de Sant Ignasi, 36-40. 08241 Manresa (Bages). Tel. 938 741 155
www.museudemanresa.cat; a/e: museu@ajmanresa.cat

Les sales d’exposició permanent estaran tancades per obres d’ampliació i renovació museogràfica

CENTRE D’INTERPRETACIÓ CARRER DEL BALÇ

Baixada del Pòpul, s/n. 08241 Manresa (Bages). Tel. 938 721 466
www.manresaturisme.cat/carrerdelbalc; a/e: carrerdelbalc@ajmanresa.cat
Horari: dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges, de 10 a 14 h; de dimarts a dissabtes cal reserva prèvia
Un viatge en el temps a la Manresa medieval

MUSEUS DE SITGES (MUSEU DEL CAU FERRAT, MUSEU DE MARICEL, FUNDACIÓ STÄMPFLI
I PALAU DE MARICEL
Informació i reserves:Edifici Miramar. Davallada, 12, 3a planta. 08870 Sitges (Garraf). Tel. 938 940 364
www.museusdesitges.com; a/e: museusdesitges@diba.cat

MUSEU DEL CAU FERRAT I PALAU DE MARICEL

Horari: de l’1 de març al 30 de juny i de l’1 al 31 d’octubre, de dimarts a diumenges de 10 a 19 h
De l’1 de juliol al 30 de setembre, de dimarts a diumenges, de 10 a 20 h;
De l’1 de novembre al 28 de febrer, de dimarts a diumenges, de 10 a 17 h

FUNDACIÓ STÄMPFLI. ART CONTEMPORANI

Horari: de l’1 de març al 30 de juny i de l’1 al 31 d’octubre, divendres de 17 a 19 h; dissabtes i diumenges d’11 a 14 i de 17 a 20 h
De l’1 de juliol al 30 de setembre, divendres de 17 a 20 h; dissabtes i diumenges d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
De l’1 de novembre al 28 de febrer, divendres de 16 a 18 h; dissabtes i diumenges d’11 a 14 h i de 16 a 18 h

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA

Av, Pere Baurier, s/n. 08510 Roda de Ter (Osona). Tel. 938 540 271
www.lesquerda.cat/museu/
Horari: de dimarts a divendres, d’11 a 13 h; dissabtes, de 17 a 19 h (de novembre a abril) i de 18 a 20 h (de maig a octubre);
diumenges i festius, de 12 a 14 h
25% de descompte en el preu de les visites comentades per a tots els socis de la SCA
Museu de jaciment, destinat a conservar, investigar i difondre el jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda (s. VIII aC- s. XIV dC).

