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Dimecres 30  de maig de 2018 

El Museu del Disseny de Barcelona és un museu inaugurat al desembre de 2014 depenent de l'Institut de 
Cultura de Barcelona que s'origina a partir de la integració de les col·leccions del Museu de les Arts 
Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d'Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques. El museu 
està ubicat a l'edifici del Disseny Hub Barcelona, a la Plaça de les Glòries Catalanes, compartint la seu amb 
el Foment de les Arts i del Disseny(FAD) i el Barcelona Centre de Disseny (BCD), dues institucions pioneres en 
la promoció i el desenvolupament del disseny a Catalunya. 

Els Encants Vells, oficialment Mercat Fira de Bellcaire, és unmercat brocanter a la ciutat de Barcelona. Des del 
2014 l'emplaçament dels Encants Vells és al Bosquet dels Encants Vells, al sud de la plaça de les Glòries (entre 
el carrer Castillejos i l'Avinguda Meridiana, al barri de Fort Pienc (Eixample). Els Encants Vells és més que un 
mercat de vell i ambulant. Malgrat la seva aparent provisionalitat orienta la seva activitat centenària a la demanda 
actual, proporcionant una oferta alternativa als actuals models de distribució i comerç. Prop de 500 professionals i 
comerciants, ocupant una superfície de 15.000 m², fan possible que aquest sigui un mercat on donar sortida a 
tots aquells productes que ja no és possible oferir per altres canals comercials. Tanmateix existeix un ampli 
assortit de productes nous i actuals. 

 

 

 

 

 

 

Trobada: a la porta del museu del Disseny a les 10,00 h. per començar la visita, un cop acabada la visita 

anirem a fer un vol per els encants vells fins a les 13:00 h. 

Preu visita : Normal = 8€ , reduïda o grups +10 = 5,50€ , Gaudi mes = Gratuït 

Com arribar-hi: Parada de metro Glòries L1 i altres alternatives. 

Esmorzar: S’ha de venir esmorzat. 

Inscripcions: Fins al dilluns 29 de maig al tauler d’anuncis del Centre o per correu electrònic a 
sortidesdelsdimarts@elsblaus.cat. 

Museu del Disseny i els encants vells                    
 

El preu de la entrada al museu del Disseny al farem efectiu abans de la visita, ja que en funció de 
las persones que assisteixin pot ser un preu o altre. 


