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Demana les teves entrades per a
visitar el Museu Episcopal de Vic
Si ets subscriptor de NacióDigital et regalem dues entrades per visitar una de les
col·leccions més importants d'art romànic i gòtic català.

Els subscriptors de NacióDigital tenen dret a dues entrades per a visitar el Museu Episcopal de Vic | Josep M
Montaner

El Museu Episcopal de Vic
(http://dades.grupnaciodigital.com/gestiobeta/index.php?seccio=noticies) (MEV) obre les portes
als subscriptors de NacióDigital. S'hi recull una magnífica col·lecció d'obres mestres de la pintura i
l'escultura del romànic i el gòtic català, així com peces d'orfebreria, arqueologia, teixit, forja, vidre i
ceràmica també d'aquesta època.
Si ets subscriptor de NacióDigital, tens dret a dues entrades per a visitar la col·lecció permanent
del museu. Són vàlides qualsevol dia de la setmana (sempre que l'aforament ho permeti), fins al 31
de desembre de 2020, i inclouen les visites guiades dels dissabtes, diumenges i festius a les
12:00.
Si encara no les tens, pots sol·licitar-les inscrivint-te més avall. T'enviarem un val que hauràs de
presentar a taquilla juntament amb el teu carnet de subscriptor, que trobaràs a la teva àrea personal
de la web
(https://dades.grupnaciodigital.cat/redaccio/arxius/documents/157952442804_Accs_usuaris_targe
ta.jpg) .
Per sol·licitar les teves entrades inscriu-te aquí:
https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/212/demana-teves-entrades-visitar-museu-episcopal-vic
Pàgina 1 de 2

[socnacioesdeveniment]125[/socnacioesdeveniment]
La mostra "Nord & Sud", prorrogada fins al setembre
D'altra banda, el Museu Episcopal de Vic també ha anunciat la pròrroga de 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) fins el 15 de setembre. NacióDigital va organitzar-hi una visita
guiada per a subscriptors
(https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/209/subscriptors/naciodigital/visiten/exposicio/nor
d/sud/mev) i lectors d'Osona.com (http://www.osona.com) .
Aquesta mostra reuneix per primera vegada obres que ornamentaven els altars medievals,
procedents de Catalunya i de Noruega, els dos països d'Europa que més en conserven. Hi ha
una vintena d'obres que permeten veure les semblances entre objectes, com ara els frontals
d'altar de fusta pintada, pràcticament desapareguts a la resta d'Europa.
Condicions d'ús:
- Promoció exclusiva per als subscriptors de NacióDigital.
- Cada subscriptor té dret a sol·licitar un màxim de 2 entrades.
- Per aconseguir les entrades cal presentar el val emès per NacióDigital juntament amb el carnet
digital de subscriptor (o una captura de pantalla recent), a la taquilla del museu, on ho validaran
amb la llista de reserves fetes.
- Les entrades es podran utilitzar qualsevol dia de la setmana i seran vàlides fins el 31/12/2020.
- Les entrades no són nominatives. Podrà recollir-les un tercer sempre que presenti el val
de NacióDigital juntament amb una captura de pantalla del carnet del subscriptor que les ha
sol·licitat, i que aquest consti a la llista de reserves.
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