AGENDA NOVEMBRE
2021

www.museuepiscopalvic.com
Instagram @museuepiscopalvic
Facebook museuepiscopalvic
Twitter @MEV_Vic
Horaris Museu (d’octubre a març)
De dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 10 a 19 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Dilluns 1 de novembre obert de 10 a 14 h
Informació i reserves
Tel 938 869 360

AGENDA NOVEMBRE
2021

ACTIVITAT ORGANITZADA CONJUNTAMENT
AMB ELS AMICS DELS MUSEUS D’OSONA ELS
MESOS D’OCTUBRE I NOVEMBRE

PROGRAMA

DIJOUS 18:30H

4

RESERVA PRÈVIA
GRATUÏT

9

RESERVA PRÈVIA
GRATUÏT

6

VISITA COMENTADA
GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

DIMARTS 18:30H

DISSABTE 17:00H

1-15

ACCESSIBILITAT
CulturaMENT. Durant la primera quinzena de novembre, el MEV
participa a l’experiència pilot CulturaMENT, promoguda per l’Ajuntament de Vic i impulsada per la Diputació de Barcelona. Es tracta
d’una oferta d’activitats a mida per a persones grans amb inicis de
demència, per tal d’ajudar-los en el seu benestar. Hi poden participar totes les institucions que tracten amb persones d’aquest
col·lectiu.

DE DIMARTS A DIVENDRES

GRATUÏT
RESERVA PRÈVIA

11:00-13:00H
15:00-18:00H

!

GRATUÏT
RESERVA PRÈVIA A TRAVÉS DEL CRP D’OSONA:
938866353 O CRP-OSONA@XTEC.CAT
PROJECTE

DISSABTE, 10:30H

6

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

20

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

DISSABTE, 10:30H

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

7·14·21·28
DIUMENGES 10:30H

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

CICLE DE DANTE
A través de la poesia, l’art, el cinema, l’escenicació i la dansa, us
convidem a aproximar-vos a la figura de Dante i la seva obra més
reconeguda: La Divina Comèdia. Consulta tota la programació de
conferències i activitats entorn al cicle a la web del Mev.
De l’infern al paradís. Un viatge a la cultura i al pensament
medieval. Conferència a càrrec d’Andrea Serrano Raurell. Dijous 4
de novembre a les 18:30h.
Episodis de l’infern de Dante i la dansa. Amb els actors Margarida
Tió i Jordi Arqués, el guionatge de Carme Rubio i la ballarina Berta
Vilarrasa. Dimarts 9 de novembre a les 18:30h.
L’infern, el purgatori i el paradís. Habitants de l’infern, ànimes del
purgatori i éssers celestials ens acompanyaran al món medieval!
Redescobreix la col·lecció del Mev a través de La Divina Comèdia!
Dissabte 6 de novembre a les 17:00h.

MEVEDUCA
Bestiari d’Osona. El MEV i el CRP d’Osona inicien un projecte dirigit a cicle superior de primària i a secundària a través del qual
l’alumnat s’acostarà al patrimoni d’una manera diferent: crearem i
treballarem un bestiari on es documentaran els animals i les bèsties presents al patrimoni de la comarca.
LES VISITES GUIADES DEL MEV
La ciutat de Vic a l’Edat Mitjana. Com devia ser viure en una ciutat
medieval? Descobreix-ho en un recorregut guiat per la col·lecció
del MEV i la ciutat de Vic. 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 pel món medieval!

ACTIVITATS FAMILIARS
Mira, toca, olora i escolta l’art. Heu imaginat mai que una peça de
museu es pugui mirar però també escoltar o olorar? Amb aquesta
visita familiar, descobrireu que les obres d’art del MEV no només
es poden gaudir amb la vista sinó també amb la resta de sentits!

