Nota de Premsa

EL MUSEU PICASSO OBRE ELS DILLUNS DE L’ESTIU
Des del 24 de juliol fins al 25 de setembre, es posa en marxa una prova pilot
que permet visitar el Museu el dilluns un dia que, tradicionalment, està tancat
al públic.
Per afavorir la visita del públic local, a partir del 6 de juliol, el dijous a la tarda
serà d’entrada gratuïta, de 18 h. a 21,30 h.
Barcelona, 20 de juny de 2017. - El Museu Picasso de Barcelona obrirà aquest estiu tots
els dilluns, de 10 a 17 h., del 24 de juliol fins al 25 de setembre. En la línia de nous
projectes proposats pel seu director, Emmanuel Guigon, també es modifica el dia de
gratuïtat del Museu, que passa del diumenge a la tarda al dijous de 18 a 21.30 h. a partir
del 6 de juliol.
Aquestes mesures pretenen afavorir l’accés del públic local al Museu. D’aquesta manera,
de cara l’any vinent també es preveu programar una gran exposició durant els mesos
d’estiu.
Obertura el dilluns
La nova iniciativa d’obrir el dilluns fins les 17 h. permet ampliar l’horari de visites que
s’ofereix actualment per donar resposta a les necessitats dels visitants i aconseguir una
millor redistribució de públic durant els mesos d’estiu.
Es tracta d’una prova pilot que començarà el pròxim dilluns 24 de juliol i es perllongarà fins
el 25 de setembre. El dilluns és el dia que tradicionalment s’ha dedicat a les tasques de
manteniment i reorganització de les sales, i aquesta mesura obliga a reestructurar aquests
processos del Museu. Si els resultats són satisfactoris, es preveu instaurar aquest horari
durant els mesos de maig a setembre a partir del 2018.
Entrada gratuïta el dijous a la tarda
En una iniciativa per afavorir la visita del públic local, el Museu Picasso, a partir del dijous 6
de juliol inclòs, es modifica el dia d’entrada gratuïta que passa del diumenge a la tarda al
dijous tarda-vespre, aprofitant l’extensió d’horari d’obertura del dijous. La proposta
permetrà que el públic gaudeixi del Museu en horari de vespre, de 18 a 21.30h, de forma
gratuïta aquest dia durant tot l’any. Amb aquesta mesura, el diumenge a la tarda deixarà de
ser gratuït a excepció del primer diumenge de cada mes, que és gratuït durant tota la
jornada.
La reserva en línia de les entrades gratuïtes del dijous al vespre des del portal del Museu
Picasso (http://www.museupicasso.bcn.cat) es podrà fer a partir del dilluns de cada
setmana. La mesura s’implementarà el dilluns 3 de juliol per poder adquirir els tiquets per a
visitar el Museu el dijous 6 de juliol.

Nota de Premsa

Així doncs l’horari del Museu Picasso s’estableix de la següent manera:
A partir del dijous 6 de juliol de 2017:
Obert

Tancat

Reduït

De dimarts a
Dilluns
diumenge
(inclosos els dilluns
de 9 a 19 h
festius)
(festius inclosos)
1 de gener
Dijous
1 de maig
de 9 a 21.30 h
24 de juny
25 de desembre

Gratuït

24 de desembre
de 9 h a 14 h

Dijous a la tarda
de 18 a 21,30 h.

31 de desembre
de 9 h a 14 h

El primer diumenge de
cada mes de 9 a 19 h
Els dies de jornades de portes
obertes: 12 de febrer,18 de
maig i 24 de setembre

L’horari de taquilla finalitza 30 minuts abans de l’hora de tancament del Museu.

Del 24 de juliol fins al 25 de setembre de 2017:
Obert
Dilluns
de 10 a 17 h.

Gratuït
Dijous a la tarda
de 18 a 21,30 h.

De dimarts a
El primer diumenge de
diumenge
cada mes de 9 a 19 h
de 9 a 19 h
(festius inclosos) Els dies de jornades de portes
obertes: 12 de febrer,18 de
Dijous
maig i 24 de setembre
de 9 a 21.30 h

L’horari de taquilla finalitza 30 minuts abans de l’hora de tancament del Museu.
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