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Museu Nacional d'Art de Catalunya          

 

Dades de contacte: 

Palau Nacional, Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 

93 622 03 60. Extensió: 1183 

http://www.mnac.cat/ 

 

Descripció: 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya es troba al Palau Nacional de Montjuïc 

que es va construir per a l’Exposició Internacional de 1929. 

Es va inaugurar l’any 1934 amb el nom de Museu d'Art de Catalunya, i s’hi 

exposava una col·lecció d’art medieval. 

En 1995 canvia el seu nom a Museu Nacional d'Art de Catalunya i s'inauguren 

les noves sales d'art romànic. 

A poc a poc, s’amplia la col·lecció i el 2004 es presenten les sales d’art 

modern. 

Té la millor col·lecció de pintura mural romànica del món  i obres dels artistes 

més famosos del modernisme català, com l’arquitecte Antoni Gaudí o el pintor 

Ramon Casas. 

També s’hi exhibeixen peces d’art gòtic, obres dels grans pintors europeus del 

Renaixement i el Barroc i una col·lecció de fotografia. 

El museu organitza exposicions temporals i activitats  per aprendre i debatre 

sobre l’art. 

 

 

http://www.mnac.cat/
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Quines mesures d’accessibilitat té? 

✓ Transport públic adaptat proper. 

✓ Places d'aparcament adaptades. 

✓ Accés amb gos guia. 

✓ Préstec gratuït de cadires de rodes. 

✓ Ascensors adaptats. 

✓ Lavabos accessibles. 

✓ La majoria dels espais del museu estan adaptats. 

✓ Plataformes salva-escales. 

✓ Servei d'audioguies. 

✓ Accés gratuït per a titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat  

de la Generalitat de Catalunya i el seu acompanyant. 

✓ Signoguia per a persones amb discapacitats auditives  

en Llengua de Signes en català, castellà i internacional. 

✓ Bucles magnètics. 

✓ Maqueta tàctil del Museu.  

✓ Plànol d’orientació tàctil de la planta baixa. 

 

 

Com s’hi arriba? 

Veure en el mapa 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=Museu%20Nacional%20d%27Art%20de%20Catalunya&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiYprzEv97rAhVFOhoKHWyrBOAQ_AUoAnoECCMQBA
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Fotografia de la façana del Museu Nacional d'Art de Catalunya 

 

 
 

Fotografia d’una sala del Museu Nacional d'Art de Catalunya 

 


