MUSEU I CIUTAT

El Mercat Medieval
passa pel Mev
Del 4 al 8 de Desembre de 2021

VINE AL MEV I GAUDEIX DE TOTES LES ACTIVITATS
PROGRAMADES PEL MERCAT MEDIEVAL!
- del dia 4 al dia 7 de 10 a 19h i el dia 8 de 10 a 14h
jocs medievals al vestíbul

Fa més de 4000 anys que juguem jocs de taula, vine al
MEV i descobreix-los!
— Activitat gratuïta — Durant tots els dies del mercat i durant tot el dia

- activitat familiar
En Joan de Bover “Bouí” ens transportarà al món màgic
dels prínceps, les princeses i els cavallers, a més d’altres
personatges que surten als contes de fa mil anys!
contes medievals

— Activitat gratuïta — Dilluns 6 i dimarts 7 a les 12h i a les 16:30h
endevinalles del cel i de l’infern

- activitat familiar
Acompanyats d’un àngel i un dimoni, descobrirem les
obres del museu a través d’endevinalles inspirades en La
Divina Comèdia de Dante!
— Preu: 4€/participant — Dissabte 4 i dilluns 6 a les 10:30h

- visita comentada
Establim un diàleg entre l’episodi de Pesta negra i l’actual pandèmia de la COVID-19. Dos moments històrics que
han tingut un important ressò en la producció artística.
art i pandèmies

— Activitat gratuïta amb el preu de l’entrada — Dissabte 4 a les 12h

- activitat familiar
Què van descobrir els tres reis savis d’Orient? Què va
somiar Josep? Per què tenen ales els àngels? Visita per
conèixer l’origen de la tradició del Nadal i els Reis!
la llegenda del nadal

— Preu: 4€/participant — Diumenge 5 a les 10:30h

- visita comentada
Una visita guiada per descobrir l’art medieval del Museu i
pujar al campanar romànic més alt de Catalunya.
visió romànica

— Preu especial Mercat: 4,25€/pers. (menors de 10 anys gratuït)
— 4, 5, 6, 7 a les 15:30h
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