Amb el lema MAC segur i confortable la ciutat ibèrica d’Ullastret convida aquest estiu als
visitants a gaudir per primera vegada a l’exposició permanent, dels cranis apareguts al
jaciment l’any 2012 que, després d'un laboriós procés d'estudi i restauració, s'han pogut visitar
en una exposició temporal itinerant en alguns dels principals museus de l'estat espanyol.
La seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya es podrà visitar de manera individual,
o en grups de convivència, dins l'horari de 10 a 18 h.
Fins al 28 de juny l'entrada és gratuïta.
Com podem fer la visita
• La visita es pot fer individualment o en grup de convivència.
• Fins aquest moment només ens podran visitar les persones que es trobin en una zona de la
Fase II.
• Durant la visita s'ha de dur mascareta.
• Cal respectar la distància física de 2 metres i seguir les indicacions del personal del museu
per evitar el contacte.
• La botiga del museu estarà oberta.
• Es recomana el pagament amb targeta.
Com hem preparat l'espai
• Per a garantir la seguretat de la visita, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha estat
treballant en el Pla de Desconfinament dels museus, així com en el pla de contingència
específic de l'equipament. Aquest fet ha provocat la revisió i implantació de mesures i
protocols per a garantir la seguretat dels visitants, treballadors i de la col·lecció.
• S'han instal·lat mesures de protecció, informació i senyalització i s'han adequat els espais
amb els requeriments normatius.
• S'han modificat i adaptat els horaris i protocols, tant d'atenció al públic com de neteja per a
garantir la correcta atenció als visitants i als usuaris.
Per a complementar la visita
Els visitants es poden descarregar l'audioguia de visita disponible en l'APP de
museus Visitmuseum. A la pàgina web es poden consultar les col·leccions en 3D.
Més informació
https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/recursos-covid-19
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385503/museu-darqueologia-catalunya-obre-alpublic-seves-empuries-ullastret-olerdola-girona
Per més informació podeu contactar amb nosaltres a través del 972 17 90 58 o
macullastret.cultura@gencat.cat.

