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Twitter @MEV_Vic

Horaris Museu (d’abril a setembre)
De dimarts a divendres de 10 a 19 h
Dissabtes de 10 a 19 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Dijous 24 obert de 10 a 14 h

Informació i reserves
Tel 938 869 360



ACTIVITATS FAMILIARS
Déus, mòmies i faraons egipcis. Descobreix en família els secrets 
de l’Antic Egipte a través de les obres que es conserven al museu. 
Coneixerem la cultura que va créixer als voltants del riu Nil, des-
xifrarem jeroglífics i aprendrem per a què servien els uixebtis, els 
escarabeus i d’altres objectes màgics.
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LES VISITES GUIADES DEL MEV
Visió romànica. Endinsa’t en l’art romànic del MEV i gaudeix de 
la vista de la ciutat de Vic des del campanar romànic més alt de 
Catalunya. Visita el primer dissabte de cada mes.
L’esplendor del gòtic. Coneix les millors peces del gòtic català 
amb una visita guiada per les sales del museu i la catedral de Vic. 
Visita el tercer dissabte de cada mes.
Recorregut medieval. Vine al MEV tots els dissabtes i diumenges 
i gaudeix d’una visita comentada per l’art, la cultura i els costums 
del món medieval.

ART & MÚSICA
Cants sacres i profans. Els sons de l’art medieval. Música instru-
mental, cants gregorians i polifònics, música profana i lírica tro-
badoresca... Quins sons i cants acompanyaven el dia a dia de la 
societat medieval? Descobreix-ho en un recorregut guiat a través 
de l’art i de la música. Un viatge multisensorial de la mà d’Antoni  
Madueño que ens permetrà experimentar, viure i sentir l’univers 
musical d’època medieval! 

DISSABTE, 10:30H 

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

19

6·13·20·27
DIUMENGES 10:30H 

ACTIVITAT GRATUÏTA AMB EL PREU DE 
L’ENTRADA, RESERVA PRÈVIA

FAMÍLIES AMB NENS A PARTIR DE 5 ANYS
4€ PER PARTICIPANT, RESERVA PRÈVIA

29
DIMARTS, 11:00H ACTIVITATS PER A NENS DE 5 A 12 ANYS

PREU: 5€/PARTICIPANT
RESERVA PRÈVIA

5

DISSABTE 
17:00H

MÉS INFORMACIÓ

19
DISSABTE, 10:30H 
8,5€/PERSONA 
RESERVA PRÈVIA

Dissabtes i diumenges
12H, GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

MUSEU I SOCIETAT
Recuperart: visites terapèutiques per a professionals de l’ICS. El 
MEV participa, juntament amb el Museu de la Pell d’Igualada, en 
una iniciativa emmarcada en el programa Recuperart. Es tracta 
d’una sèrie de visites que tenen com a finalitat millorar el benestar 
emocional després de combatre la crisi sanitària. 

ACTIVITATS TEMÀTIQUES
La tradició de les festes d’estiu: Sant Joan i Sant Pere. Foc, petards, 
coca, revetlles… S’acosta el solstici d’estiu i amb ell la revetlla de 
Sant Joan i Sant Pere. Però, quin és el seu origen? Quina relació hi 
ha entre el santoral i les celebracions de caràcter popular? Desco-
breix-ho en un recorregut per les col·leccions d’art del MEV!

ACTIVITATS INFANTILS
Els misteris de l’Antic Egipte. Vine i descobreix el fascinant món 
egipci! Convertits en personatges d’aquesta societat, descobri-
rem  l’enigmàtica civilització que va néixer al costat del riu Nil!
Els secrets del museu. Convertits en intrèpids detectius, desxi-
frarem missatges ocults que ens permetran conèixer alguns dels 
secrets més amagats del museu!  Us ho perdreu?

30
DIMECRES, 11:00H

27
DIUMENGE

13:00H

ACTIVITAT GRATUÏTA AMB EL PREU DE L’ENTRADA 
RESERVA PRÈVIA

https://www.museuepiscopalvic.com/ca/actualitat/noticies/dia-internacional-dels-museus
https://www.museuepiscopalvic.com/ca/actualitat/noticies/recuperart-visites-terapeutiques-per-a-professionals-de-lics
https://www.museuepiscopalvic.com/ca/actualitat/noticies/recuperart-visites-terapeutiques-per-a-professionals-de-lics

