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Sabadell celebra el Dia
Internacional dels Museus
Per novè any consecutiu se suma aquesta festivitat, marcada per la pandèmia
Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional dels Museus i a Sabadell, per novè any consecutiu,
es commemorarà, tot i que marcat per la Covid-19, que obliga a tancar aquests equipaments.
La proposta inicial per fer activitats al carrer, així com la Nit dels Museus, que s'hauria d'haver
celebrat aquest cap de setmana, s'han traslladat al novembre.
Entre d'altres propostes, al llarg d'aquest setmana s'ha impulsat un joc, el Quizz DIM #Sabadell
(https://kahoot.it/challenge/06582083?challenge-id=af241fe2-2b00-4583-8f14bad511f63bb2_1588845479722) sobre els diferents museus i espais participants. Es tracta d'un
concurs de preguntes i respostes i és obert a tothom fins a la mitjanit d'aquest dilluns.
Aquestes són les propostes virtuals que ofereixen els diferents museus de la ciutat:

Museu d'Art de Sabadell (#collapseOne)

- Visita virtual a la Casa Fàbrica Turull i a l'exposició permanent La col·lecció 1875-1936
(http://sabadell-cultura.visita3d.com/tours-virtuals/museu-art-sabadell/) .
- visitmuseum: audioguia Casa Fàbrica. Art, vida i societat a Sabadell
(https://visitmuseum.gencat.cat/ca/museu-d-art-de-sabadell) .
- Joan Vila Cinca o l'origen de l'art a Sabadell
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLRox57axYYj2cTC4WJz2lE8xEB2fHvCnT) .
- Una rapsòdia visual. Música, so i silenci a les col·leccions dels museus de la Xarxa de Museus
d'Art de Catalunya (a partir del 18 de maig) (https://www.museunacional.cat/ca/xarxa-de-museusdart) .

Museu d'Història de Sabadell #collapseTwo)
(

- Visita virtual al Museu d'Història de Sabadellhttp://sabadell-cultura.visita3d.com/tours(
virtuals/museu-historia-sabadell/#p=) .
- visitmuseum: Museu d'Història de Sabadellhttps://visitmuseum.gencat.cat/ca/museu-d-historia(
de-sabadell) .
- La Mirada Tàctil (exposició permanent)
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(https://www.youtube.com/playlist?list=PLRox57axYYj2h_dw6ch4vrg5YnB_iS69W) .

Fundació 1859 Caixa Sabadell #collapseThree)
(

- Visita virtual a la seu de la Fundació (aplicació mòbil)
http://www.fundaciosabadell.cat/la-fundacio(
online/app/) .
- Les joies de l'Espai Natura (https://dianitmuseussabadell.wixsite.com/diainitdelsmuseus/espainatura-fundacio-1859) .
- Les joies de l'Espai Cultura (https://dianitmuseussabadell.wixsite.com/diainitdelsmuseus/espaicultura-fundacio-1859) .

Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont #collapseFour)
(

- Les joies ICP Miquel Crusafont
(https://dianitmuseussabadell.wixsite.com/diainitdelsmuseus/museu-institut-catala-paleontologia) .
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