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HORARIS MUSEU

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

MUSEUARTMEDIEVAL.CAT

INSTAGRAM @MEVMUSEU

FACEBOOK @MEVMUSEU

TWITTER @MEVMUSEU

INFORMACIÓ I RESERVES

TEL 938 869 360

RESERVES@MUSEUARTME-

DIEVAL.CAT

MUSEU DIGITAL
Nou espai immersiu: “Avui, fa mil anys” El MEV inaugurarà aquesta 
tardor l’espai immersiu més gran dels museus catalans, pensat per 
gaudir d’experiències culturals i educatives a través de les emocions i 
les sensacions. La proposta que estrenarà l’espai ha estat elaborada 
amb la finalitat de connectar el públic actual amb la col·lecció d’art 
romànic del Museu: viatjarem a l’edat mitjana a través d’un personat-
ge que ens descobrirà un món medieval ple de llum, colors i misteri. 
Esteu preparats per viatjar mil anys enrere? Us esperem al MEV!

!

DISSABTE 
11H DONA HAVIA DE SER

Enguany el Museu facilita una sèrie de trobades mensuals amb dones 
per revisar, des de l’experimentació artística, el model de feminitat 
present en la col·lecció d’art medieval. Aquest mes, dedicarem 
l’espai a l’amor i el desig: quin tipus d’amor ens presenta l’estètica 
medieval? Hi és present, el desig? Com ens afecten, avui, aquests 
conceptes? Com en podem parlar a través de l’art?
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ACTIVITAT GRATUÏTA

LES VISITES GUIADES DEL MEV
Visió romànica Una visita guiada per descobrir la col·lecció d’art 
medieval del Museu i per pujar al campanar romànic més alt de 
Catalunya.

Recorregut medieval Vine al MEV tots els caps de setmana a les 12h 
i gaudeix d’una visita comentada per l’art, la cultura i els costums del 
món medieval. 
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Dissabtes i diumenges

DISSABTE, 10:30H 

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

DIMECRES

26

GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

VENDA ONLINE

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Art i natura Enguany, les JEP ens conviden a reflexionar sobre el 
paper del nostre patrimoni en un futur sostenible i marcat pel canvi 
climàtic. En aquesta visita, les peces del MEV entraran en diàleg 
amb el visitant: qüestionarem la relació que ha tingut l’ésser humà 
amb la natura al llarg del temps i parlarem de guies per ajudar a 
redefinir-nos de cara al futur.

GRATUÏT
RESERVA PRÈVIA
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ACTIVITATS FAMILIARS 
Mira, toca, olora i escolta l’art en família Amb aquesta visita familiar 
dels diumenges de setembre descobrireu que les obres d’art del 
MEV no només es poden gaudir amb la vista sinó també amb la resta 
de sentits i que, a través d’ells, es pot fer un viatge en el temps i tras-
lladar-nos a l’edat mitjana. Us esperem!

ACTIVITAT FAMILIAR 
4€/PARTICIPANT
RESERVA PRÈVIA

2·9·16·23·31
DIUMENGES A LES 10:30H

MUSEU ACCESSIBLE
Cultura i Alzheimer Dins el programa Cultura i Alzheimer Vic, aquest 
projecte pretén donar oportunitat a les persones que pateixen una 
demència o una malaltia degenerativa i a les persones pròximes de 
continuar gaudint de la cultura a Vic.

DISSABTE 
13:00H 

DIUMENGE 
13:00H 
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GRATUÏT
RESERVA PRÈVIA

DIVENDRES 
10:30H 

GRATUÏT AMB EL PREU 
DE L’ENTRADA

https://entradas.codetickets.com/entradas/museu-art-medieval
https://entradas.codetickets.com/entradas/museu-art-medieval


Avui, fa mil anys. 
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