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Els Museus de Tarragona i les

Terres de l’Ebre aposten per
la reflexió a través del joc
15 desembre 2020
La Xarxa de Museus de les comarques de Tarragona i les Terres
de l’Ebre, de la que en formen part els 13 museus de la
demarcació, han preparat un joc de pistes dirigit especialment
al públic familiar i local, en el qual s’hi podrà participar
del 19 de desembre fins al 2 de febrer de 2021. La campanya
porta per títol “Invisibles” i hi haurà premis per a tots els
participants.
Els museus de la xarxa han apostat en aquestes vacances de
Nadal per una activitat lúdica i divertida que no defuig ni la
reivindicació, ni la reflexió. En plena pandèmia els museus
s’han conjurat per assegurar una campanya de Nadal dirigida
especialment al públic local i familiar, que en la situació
actual veu difícil els desplaçaments llunyans, tot
reivindicant la necessitat de la cultura en els temps actuals
i la importància del servei que presten els museus a les seves
comunitats locals.
A través del joc els museus conviden als participants a trobar
aquelles peces que habitualment són invisibles en els museus
perquè es tracten de grups que encara avui no tenen presència
ni en el passat, ni en el present dins la nostra societat. De
les dones als artistes anònims passant pels col·lectius
minoritaris, els participants en el joc hauran de fer visibles
les “invisibles”.
I com es juga? Els participants poden jugar a través
d’Instagram o recollint l’àlbum de cromos que els museus
facilitaran a l’entrada.
si identifiquen un mínim
museus (publicant-les a
els hashtags #invisibles

Tots els participants rebran un premi
de tres peces invisibles de diferents
Instagram a dirigides a @xmctte amb
i #nom_del_museu_on_heu_fet_la_foto;

o bé dipositant l’àlbum amb els cromos corresponents a les
bústies habilitades a cada museu).
Entre els participants en el joc a Instagram es sortejarà una
subscripció al digital Núvol, i entre els que facin l’àlbum de
cromos un lot de productes de tots els museus. A més, pel sol
fet de participar, rebran un carnet amb entrada gratuïta a
tots els museus de la Xarxa pel 2021.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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