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EL BORN CENTRE CULTURAL  
DE BARCELONA

Un espai de referència a la ciutat 
El Born CC és un patrimoni col·lectiu, 
un espai singular i memorable, obert i 
polivalent, amb una programació diversa 
per a tots els públics. Literatura, llengua, 
conferències, música, jocs, titelles i 
gastronomia tenen cabuda al Born CC 
per fer-nos pensar, sentir, entendre, 
viure, emocionar i per acostar-nos a la 
ciutat i a la seva història.

El gran escenari dels fets del 1714 
Al subsòl del Born CC hi ha les restes 
de la ciutat devastada per les tropes de 
Felip V al final de la Guerra de Successió. 
Catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional, el jaciment és el portal d’entrada 
a un món ple d’emocions i d’èpica, a 
una ciutat combativa, intermitentment 
assetjada i bombardejada per mar i terra, 
epicentre de l’últim episodi bèl·lic del 
setge del 1714.

Un viatge a la Barcelona del 1700  
Al Born CC s’explica l’altíssima qualitat 
de vida quotidiana de la societat 
barcelonina del 1700 en els àmbits dels 
interiors domèstics, de la indumentària, 
de l’artesania, del joc, de la dansa, de la 
música i de la llengua, entre d’altres. Un 
record de la ciutat pròspera, de la ciutat 
atacada, de la ciutat mutilada i de la 
ciutat refeta.

Un espai arqueològic excepcional 
El jaciment exhumat en el subsòl 
del mercat és un espai arqueològic 
de primer ordre, únic a Europa pel 
seu estat de conservació, per la 
seqüència històrica que ofereix i per la 
completíssima documentació notarial, 
que ha permès identificar no només els 
propietaris i ocupants de cadascun  

dels habitatges trobats, sinó també 
conèixer, mitjançant inventaris, tot allò 
que hi havia a dins. Les excavacions 
arqueològiques han tret a la llum un 
fragment de la Vilanova de Mar: La Ciutat 
del Born.

La catedral de ferro i vidre 
Amb el mercat del Born, Barcelona va 
importar per primer cop l’avantguarda 
europea de l’arquitectura del ferro. Avui 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Local, l’edifici va esdevenir un símbol del 
barri de la Ribera i el model que va obrir 
l’era dels mercats de ferro a la ciutat.

De mercat a centre cultural
A finals del 2001 comencen les obres 
d’excavació a l’antic mercat del Born 
i veuen la llum vestigis arquitectònics 
de gran importància històrica. El 2003 
una comissió de treball integrada per 
representats de l’Ajuntament, de la 
Generalitat i dels veïns i veïnes del barri, 
acorda que el nou Born sigui un centre 
viu, museístic, comercial i cultural. 
L’antic mercat del Born obre de nou 
les seves portes com El Born Centre 
Cultural de Barcelona, un conjunt 
patrimonial excepcional, ambiciós  
i engrescador.

El jaciment, el mercat, la Barcelona del 
1700, la memòria dels fets del 1714 i 
l’extens programa d’activitats es donen 
la mà al Born CC, un espai històric que 
configura un eix del temps que permet, 
des de l’avui, mirar l’ahir per projectar  
el demà.

L’ànima del Born es desperta!

DIES I HORARIS D’OBERTURA

Horari del centre i dels espais 
expositius: de dimarts a diumenge i els 
dilluns festius, de 10 a 20 h.

Espai gastronòmic: de dimarts a 
diumenge, de 10 a 24 h. De 20 a 24 h es 
podrà circular pel passadís del costat de 
la plaça Comercial. La resta de passos 
de circulació romandran tancats.
Botiga-llibreria: de dimarts a diumenge, 
de 10 a 20 h.

Festius de tancament
— 1 de gener, Cap d’Any
— 1 de maig, Festa del Treball
— 24 de juny, Sant Joan
— 25 de desembre, Nadal

Portes obertes
— 12 de febrer, Santa Eulàlia
— 18 de maig, Dia Internacional  
 dels Museus
— 11 de setembre, Diada Nacional  
 de Catalunya
— 24 de setembre, La Mercè
— 30 de novembre, Sant Andreu
— El primer diumenge de cada mes
— Cada diumenge a la tarda

Els dies de portes obertes (primer 
diumenge de cada mes i diumenges a la 
tarda), l’accés a les sales d’exposicions 
serà gratuït. Aquests dies no es podrà 
accedir al jaciment ni es lliuraran 
audioguies. Tampoc no hi haurà servei 
de guies.

L’últim moment d’entrada a les 
exposicions és mitja hora abans del 
seu tancament. Informació i reserves 
al telèfon 93 256 68 50, de dilluns 
a divendres, de 9.30 a 19 h, o a 
reserveselborncc@bcn.cat

RECOMANACIONS

Us trobeu en un centre cultural. Us 
preguem que tingueu un comportament 
apropiat, que vetlleu pel bon manteniment 
de l’equipament i que seguiu les 
indicacions del personal del Centre.  
La capacitat del recinte és limitada.

Accés al jaciment: per raons de 
seguretat de l’usuari es requereix 
portar calçat pla i tancat; l’accés de les 
persones amb mobilitat reduïda queda 
limitat als espais habilitats.

ACCESSOS

Bus: 14-39-51-120-17-19-40-45
Metro: L4: Jaume I i Barceloneta;  
L1: Arc de Triomf
Renfe: estació de França, estació Arc  
de Triomf
Aparcament: Av. Lluís Companys, 21; 
Plaça Comercial, 1; Av. Marquès de 
l’Argentera, 8-20 (Estació de França);  
Av. Francesc Cambó, 10 (accés des  
de Via Laietana)

El Born Centre Cultural
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona
T 93 256 68 51
www.elborncentrecultural.cat

ESPAIS I SERVEIS
DEL BORN CC

El Born CC és una gran illa de vianants 
d’accés lliure, que ofereix al visitant 
una panoràmica sobre el jaciment, el 
conjunt de l’edifici del mercat, accés als 
continguts dels plafons de la balconada 
i punts d’audioguia, a les exposicions 
i informació sobre la programació 
d’activitats.

Edifici del mercat
L’antic mercat del Born, Bé Cultural 
d’Interès Local, va ser projectat per 
Josep Fontserè el 1871 i va ser el primer 
mercat de ferro vist a Barcelona.

Nivell carrer

Un carrer cultural obert a tothom. El 
Born CC és un carrer obert pel qual es 
pot passar lliurement de 10 del matí a 
8 del vespre de dimarts a diumenge. 
En aquest horari, les portes de la plaça 
Comercial i del carrer Comercial estaran 
obertes, integrant així El Born CC a 
l’itinerari natural des de Santa Maria del 
Mar i el passeig del Born fins al passeig 
de Picasso i el parc de la Ciutadella. És 
un carrer que permet observar, viure  
i emocionarse amb la història just allà 
on va passar.

Recepció i informació
Dos espais de recepció i d’informació: 
un d’informació i de venda d’entrades 
situat a la plaça Comercial - Porta 
del Born, i l’altre al carrer Comercial - 
Porta de la Ciutadella, per recollir les 
audioguies i acollir els grups.

Exposicions
Sala Villarroel: exposició permanent 
“Barcelona 1700. De les pedres a les 
persones”.
Sala Casanova: exposició temporal  
“Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714”.

Espai de lliure accés
Sala Castellví: espai gastronòmic del 
Born i botiga-llibreria del Centre.

Espai polivalent
Sala Moragues: sala per a activitats 
d’accés lliure i de pagament, 
pluridisciplinària, amb capacitat per a 
fins a 280 persones. Horari de la sala 
segons la programació d’activitats.

Subsòl

Jaciment. Espai arqueològic 
excepcional, únic a Europa, és Bé 
Nacional d’Interès Cultural i escenari 
dels fets del 1714.

Serveis

— Visites guiades al jaciment
— Visites guiades a les exposicions
— Visites guiades accessibles
— Visites dinamitzades
— Tallers
— Itineraris
— Audioguia
— App
— Servei educatiu
— Programa d’activitats
— Botiga-llibreria
— Espai gastronòmic
— Equipament accessible

bcn.cat/
elborncentrecultural
facebook.com/elborncentrecultural
twitter.com/elborncentrecultural
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Carrer de la Ribera

Carrer de la Fusina
Po

rt
a 

de
 la

 C
iu

ta
de

lla
C

ar
re

r 
C

om
er

ci
al

Pl
aç

a 
C

om
er

ci
al

Po
rt

a 
de

l B
or

n

1 4

5

3

El
 B

or
n 

C
C

2

7

7 6

5 
Ja

ci
m

en
t 

ar
qu

eo
lò

gi
c

6 
M

aq
ue

ta
 t

àc
ti

l d
e 

l’e
di

fic
i

7 
Pl

àn
ol

 t
àc

ti
l d

’o
ri

en
ta

ci
ó

1 
Ex

po
si

ci
ó 

pe
rm

an
en

t 
—

 S
al

a 
Vi

lla
rr

oe
l

2 
Ex

po
si

ci
ó 

te
m

po
ra

l —
 S

al
a 

C
as

an
ov

a
3 

Es
pa

i p
ol

iv
al

en
t 

—
 S

al
a 

M
or

ag
ue

s
4 

B
ot

ig
a-

Ll
ib

re
ri

a 
/ 

Es
pa

i G
as

tr
on

òm
ic

 —
 S

al
a 

C
as

te
llv

í

B
al

co
na

da
 m

us
eï

tz
ad

a 
Es

pa
i p

úb
lic


