
 
 
 

 

 

 
 

 

Al Museu d’Història de Catalunya, els vespres 
d’estiu ‘Va(n) de vi’  

El museu proposa un recorregut exclusiu per la història i la cultura del vi 
a Catalunya que culmina amb una copa a la terrassa quan cau el sol 

El Museu d’Història de Catalunya comença aquest dimecres una nova activitat 
pensada i dissenyada pels vespres d’estiu que combina la història i l’enologia. Es 
tracta d’un recorregut per la història i la cultura del vi a Catalunya dividida en dues 
parts: una visita guiada exclusiva pel museu i una copa de vi a la terrassa en el 
moment de la posta de sol. 

L’activitat comença amb una visita guiada per l’exposició permanent del museu 
centrada en la història i la cultura del vi a Catalunya, des de la prehistòria fins als 
nostres dies. El visitant coneixerà, de la mà d’un guia, quan es van construir els 
primers cellers, quins eren els jocs de beure que van popularitzar els romans, algunes 
receptes de l’Edat Mitjana per prendre vi, com van afectar les plagues de finals del 
segle XIX al gran cultiu a casa nostra o quantes denominacions d'origen hi ha 
actualment. 

La visita té lloc a les 20 h, quan el museu tanca les seves portes. Per tant, el 
recorregut serà exclusiu pel grup de 20 persones que com a màxim poden participar 
en l’activitat. Això fa que la temàtica no sigui l’única cosa que fa d’aquesta visita una 
experiència singular.  

 
Grup gaudint de les vistes del Port Vell de Barcelona des de la terrassa del Museu d’Història de Catalunya. Foto: MHC 

Cap a les 21 h, la visita guiada s’acaba i el grup es dirigeix cap a la terrassa del 
museu, a la quarta planta dels antics Magatzems Generals de Comerç. Allà gaudirà 
d’unes magnífiques vistes del Port Vell de Barcelona coincidint amb el moment de la 
caiguda del sol i mentre tasta un vi blanc ben fresc de La Vinyeta.   

La Vinyeta és un celler de la DO l'Empordà per al què l’experimentació, la investigació 
i la innovació són aspectes claus. Els seus propietaris ens acompanyaran en el primer 
dels vespres, dimecres 15 de juliol, per fer-nos una breu explicació del seu celler i dels 
vins de l'Empordà. 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 

Activitat: ‘Va de vi’ 
Dies i horari: cada dimecres, del 15 de juliol al 19 d’agost, de les 20 a les 21.30 h 
Preu: 7 € (25% de descompte pels membres del programa SOM Museu d’Història de 
Catalunya) 
Reserva i compra d’entrades: al telèfon 932254244 o a mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Més informació: https://mhcat.cat/activitats/educatives_esplais/activitats_culturals/va_de_vi 
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