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El Museu Episcopal de Vic reprèn
les visites guiades i les activitats en
grup
Creix l'oferta d'activitats, tant de l'exposició "Nord & Sud" com de visita a la
col·lecció permanent, amb l'entrada a la fase 3

Una família esperant a l'entrada del Museu Episcopal de Vic. | MEV

El Museu Episcopal de Vic
(http://dades.grupnaciodigital.com/gestiobeta/index.php?seccio=noticies) (MEV) ha reprès les
visites guiades i les activitats en grup, coincidint amb l'entrada a la fase 3 de la desescalada de
l'Estat d'alarma a causa de la Covid-19. Des d'aquest dimarts, 16 de juny, el MEV també amplia
l'aforament del 30 al 50% de la seva capacitat.
[nointext]
Per tant, les visites guiades tenen un aforament màxim de 15 persones a l'exposició temporal Nord
& Sud i 20 persones a l'exposició permanent.
Des de la seva reobertura el 30 de maig, el museu disposa d'un protocol d'higiene i seguretat per
garantir la seguretat de visitants, personal i guies. L'objectiu passa per oferir una oferta completa
per gaudir del museu i de l'art en viu.
Per a poder fer les visites amb les totes garanties de seguretat i higiene, els visitants han
d'utilitzar la mascareta i netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic, disponible en diferents
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punts del MEV. També es demana evitar el contacte amb vitrines i elements de mobiliari.
Dimecres d'art medieval noruec i català
L'objectiu del MEV és anar ampliant el nombre d'activitats al llarg de l'estiu. Entre les propostes
que es reprenen hi ha les activitats relacionades amb l'exposició Nord & Sud. Art Medieval de
Noruega i Catalunya, 1100-1350
(https://www.museuepiscopalvic.com/ca/actualitat/exposicions/nord--sud-art-medieval-denoruega-i-catalunya-11001350) , que s'ha prorrogat fins al 15 de setembre.
[noticiadiari]1/62417[/noticiadiari]
Des d'aquesta setmana, cada dimecres a les 5 de la tarda (excepte els dies 5, 12 i 19 d'agost), el
MEV oferirà una visita guiada a "Nord & Sud" amb els comissaris i conservadors, Marc Sureda i
Judit Verdaguer.
El cap de setmana també es mantindran les visites guiades per a públic individual. Es faran els
divendres i dissabtes a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També s'oferirà una
visita a l'exposició per a famílies. Seran tots els dimarts de juliol i els dissabtes 27 de juny, 18 de
juliol i 22 d'agost a 2/4 d'11 del matí.
A partir del diumenge 21 de juny també es reprenen les visites a la col·lecció permanent del
museu. Entre les activitats hi ha la visita "Recorregut medieval" que s'ofereix els dissabtes i
diumenges a les 12 del migdia o les visites familiars que es fan els diumenges a 2/4 d'11 del matí.
La proposta d'aquest mes és "Déus, mòmies i faraons egipcis", un apropament a l'enigmàtica
civilització dels faraons. Les visites familiars es faran amb un aforament de 3 unitats de
convivència (15 persones màxim).
[noticiadiari]2/202103[/noticiadiari]
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