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BASES 
 
Volem promoure la creació de nous projectes culturals que donin resposta a 
les noves necessitats socials provocades per la Covid-19, com ara la por, 
l’aïllament, les emocions contingudes, la gestió del dol... 
Fomentar noves creacions literàries d’autors joves des de l’Editorial Barcino, 
facilitar la realització de jornades mutare en el territori per cocrear respostes 
culturals a reptes socials, i facilitar l’accés i la participació en activitats 
educatives del Museu de la Vida Rural són els altres objectius d’aquesta 
convocatòria excepcional. 
 
TARIFACIÓ SOCIAL AL MUSEU DE LA VIDA RURAL 

 

 

Des del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla volem facilitar l’accés i 
la participació a les nostres activitats de les persones i col·lectius més 
afectats per la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19. És per això 
que oferim una proposta de tarifació social que es concreta en la gratuïtat de 
diversos serveis i activitats. 

QUÈ OFERIM? 
Fins al 31 de desembre del 2020: 

 
• Entrada gratuïta al personal sanitari de Catalunya 

combinada amb l’entrada a la Fassina Balanyà i les Coves de 
l’Espluga. 

 
• Entrada gratuïta als grups de gent gran i jubilats. 

Durant tot el curs acadèmic 2020-2021: 

• 2 activitats educatives gratuïtes per a les escoles de la 
Conca de Barberà. 

 
• 1 activitat educativa gratuïta per a les escoles del Camp de 

Tarragona. 
 

• 1 activitat educativa gratuïta per a les escoles d’alta 
complexitat de Catalunya. 
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CONTACTA AMB NOSALTRES 
 
Si ets un dels col·lectius beneficiari d’una activitat educativa pots contactar 
amb nosaltres al telèfon 977 870 576 i a l’adreça electrònica 
info@museuvidarural.cat. 

 
Si ets personal sanitari, jubilat o vols organitzar una visita d’un grup de gent 
gran, només hauràs d’acreditar la teva condició a l’entrada del museu. 
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