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Les Jornades Europees del Patrimoni, en les quals el nostre país pren part des de 

la seva creació l’any 1991, són cada setembre una bona eina de difusió i coneixe-

ment del nostre patrimoni.

La Direcció General del Patrimoni Cultural organitza les Jornades Europees del Pa-

trimoni 2011 oferint més de 300 activitats culturals arreu del país els propers dies 

23, 24 i 25 de setembre.

Aquesta iniciativa, que se celebra a escala internacional amb el suport del Consell 

d’Europa, vol fomentar el coneixement i respecte pel patrimoni cultural i artístic 

mitjançant activitats als monuments, jaciments arqueològics i museus, entre al-

tres recursos patrimonials de tot Catalunya.

Les Jornades compten amb la participació de nombroses institucions del país i 

es desenvolupen a prop de 200 municipis repartits en el territori. Hi ha activitats 

de tot tipus, des d’exposicions fins a conferències, visites guiades, concursos de 

fotografia, rutes a peu, tallers i jornades de portes obertes.

Em plau agrair el suport de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de 

Municipis de Catalunya, a més del patrocini del Consell d’Europa. Us convido a 

gaudir de l’ampli ventall d’activitats que aquí trobareu.
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Miravet, niu templer damunt l’Ebre 
Aquest estiu, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha inaugurat nous espais 
de visita al castell de Miravet, com a resultat de les obres de restauració i de les 
excavacions arqueològiques que s’hi han dut a terme. D’ençà de la cessió del 
monument a la Generalitat de Catalunya, el 1990, l’interès d’aquest espai no ha 
parat d’augmentar. L’any passat el castell de Miravet es va acostar als quaranta mil 
visitants, cosa que suposa un creixement de més d’un 40 % en tan sols set anys 
–és a dir, d’ençà del 2004, quan el Museu d’Història de Catalunya es va fer càrrec 
de la seva gestió.
Les claus de l’èxit són conegudes, i en gran part extrapolables: un entorn impres-
sionant, de gran valor estratègic, caracteritzat per la posició alterosa del castell, 
que, com un niu d’àligues, controla l’espectacular meandre del riu. I, a partir 
d’aquesta matèria primera, de qualitat indiscutible, un treball coherent plantejat 
a un triple nivell: la millora del monument mitjançant un projecte de restauració 
integral; la millora del seu coneixement històric, a través de la recerca documental 
i arqueològica, i la millora de la qualitat de la visita.
Miravet resumeix la nostra història. Ha estat enclau iber, castell andalusí i fortalesa 
templera, i ha tingut un paper clau en totes les guerres –des de la Guerra Civil del 
segle XV fins a la de 1936-1939. Va ser un dels més importants llocs moriscos de 
Catalunya, com vam recordar l’any passat, en un congrés científic internacional, en 
ocasió del quart centenari de la seva expulsió (1610).
Com explicava ara fa un any en aquest mateix espai, aleshores en referència al 
Reial Monestir de Santes Creus, els pobles amb futur són aquells que valoren i co-
neixen la seva història, que s’estimen el seu patrimoni i que el posen en coneixe-
ment dels de casa i dels de fora. El Museu d’Història de Catalunya ha fet d’aquesta 
aposta una de les seves principals raons de ser.
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ÀgEr
La Noguera

 1 

Conferència “Posada en valor de l’espai 
recuperat de l’església de Sant Pere i de la 
il·luminació”
Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament
Dia: 24 
Horari: de 19 a 21 h
Punt de trobada: sala d’actes de l’Ajuntament d’Àger
Adreça: pl. Major, 1
Organitza: Ajuntament d’Àger i Fundació Arnau 
Mir de Tost
Tel.: 973 45 50 04

A la sala d’actes de l’Ajuntament d’Àger es durà a 
terme la conferència “Explicació del Projecte de la 
tercera fase de restauració del castell i col·legiata 
de Sant Pere d’Àger”, a càrrec de l’arquitecte Melitó 
Camprubí i l’historiador de l’art Francesc Fité. En aca-
bar la conferència hi haurà una actuació de música 
de cambra, a la col·legiata de Sant Pere.

 2 

Jornada de portes obertes i visita guiada a 
la col·legiata de St. Pere d’Àger
Lloc: col·legiata de St. Pere
Dia: 25
Horari: de 12 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Sant Pere, s/n
Organitza: Ajuntament d’Àger i Fundació Arnau 
Mir de Tost
Tel.: 973 45 50 04

Jornada de portes obertes i visita guiada a la 
col·legiata de St. Pere d’Àger.

AiguAmúrCiA
Alt Camp

 3 

Jornades de portes obertes al Reial Mones-
tir de Santes Creus
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 19 h
Lloc: Reial Monestir de Santes Creus
Punt de trobada: al monument
Adreça: pl. de Jaume el Just, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 63 83 29

Es tracta d’un dels conjunts monàstics cistercencs 
més grans i millors conservats que es poden visitar 
actualment. A l’església hi ha les tombes reials de 
Pere el Gran i de Jaume II i la seva esposa, Blanca 
d’Anjou, així com la del gran almirall Roger de Llúria. 
També es poden admirar els vitralls cistercencs i 
gòtics. Destaquen la sala capitular, l’escriptòrium, el 
gran dormitori dels monjos i el claustre gòtic. La vi-
sita es complementa amb el muntatge escenogràfic i 
audiovisual “El món del Cister”.

AlbEsA
La Noguera

 4 

Vols conèixer com era una vil·la romana?
Lloc: vil·la romana del Romeral
Dia: 25
Horari: a partir de les 10 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: partida del Romeral (itinerari senyalitzat)
Organitza: Ajuntament d’Albesa i Museu de Lleida
Tel.: 973 18 60 07

Vols conèixer com era una vil·la romana? Vine a la 
vil·la romana del Romeral i participa de la visita 
comentada tot passejant per les seves estances. 
Posteriorment, al Museu de Lleida, podràs seguir 

l’evolució de la vil·la del Romeral a través dels 
objectes exposats en les sales dedicades al món 
romà. Ambdues activitats seran comentades per 
Lluís Marí, arqueòleg responsable del jaciment.

Albi, l’
Les Garrigues

 5 

Visita al nucli antic: ermita, església de 
Santa Maria i carrer Major
Lloc: nucli antic de l’Albi
Dies: 24 i 25
Horari: per concertar (telefonar al 973 17 50 04)
Punt de trobada: a la plaça
Adreça:  pl. de l’Homenatge a la Vellesa
Organitza: Ajuntament de l’Albi
Tel.: 973 17 50 04, ext.2

Recorregut pel casc antic de la població, on es podrà 
visitar l’ermita dels sants Cosme i Damià, que data 
del segle xvii i fou restaurada l’any 1909. És d’una 
sola nau i en l’interior es guarden pintures dels sants 
Abdon i Senen, i sant Antoni de Pàdua. El recorregut 
seguirà per l’església de Santa Maria, d’estil 
renaixentista i façana barroca, la plaça i el carrer 
Major, amb porxos i cases de pedra, i seguidament 
es visitarà el call, l’antic barri jueu al qual s’accedeix 
des del carrer Major a través d’un arc gòtic del segle 
xiv. Cal telefonar prèviament per concertar la visita.

Albons
Baix Empordà

 6 

El castell, l’emmurallat i l’església. 
Conferència i visita guiada
Lloc: plaça del poble
Dia: 24
Horari: 12 h
Punt de trobada: al lloc

Organitza: Ajuntament d’Albons
Tel.: 972 78 80 05

Vine a conèixer el castell i les seves dependències, 
l’emmurallat, l’església romànica i els masos i masies 
del municipi, l’origen d’alguns dels quals es remunta 
a l’edat moderna.

 7 

Sant Grau: Fauna, flora i patrimoni 
arquitectònic
Lloc: plaça del poble
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: al lloc
Organitza: Ajuntament d’Albons
Tel.: 972 78 80 05

Amb aquesta activitat es vol donar a conèixer el 
paratge natural de la muntanya de Sant Grau amb la 
seva fauna i flora, a la vegada que se’n descobreix el 
patrimoni arquitectònic.

AlCAnAr
Montsià

 8 

Jornada de portes obertes i visita guiada al 
poblat ibèric de la Moleta 
Lloc: poblat ibèric de la Moleta del Remei
Dia: 25 
Horari: de 17 a 20 h; a les 17.30 h, visita guiada
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. d’Alcanar a Ulldecona (TP-3318)
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Museu de les 
Terres de l’Ebre
Tel.: 977 73 76 39 / 977 20 29 54

Jornada de portes obertes i visita guiada al poblat 
ibèric de la Moleta del Remei. Aquest jaciment té un 
gran interès pel fet que es tracta d’un enclavament 
ibèric costaner, dins el territori ilercavó, i en l’òrbita 

a
Albesa

L’Albi Albons

Alcanar



Activitats
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El patrimoni
i els joves

comercial del riu Ebre i la Mediterrània. Està catalo-
gat com a monument historicoartístic. Cal destacar 
que la Moleta del Remei forma part de la “Ruta dels 
ibers” des de l’any 1997.

 9 

Jornades de portes obertes a la Casa 
O’Connor i al Centre d’Interpretació de la 
Cultura dels Ibers
Lloc: Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers 
- Casa O’Connor
Dies: 24 i 25
Horari: d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de la Generalitat, 14
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Museu de les 
Terres de l’Ebre
Tel.: 977 73 76 39 / 977 20 29 54

Jornada de portes obertes a la Casa O’Connor i al 
Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers. El 
visitant podrà conèixer les comunitats ibèriques 
que van habitar la zona, a partir de dos jaciments 
emblemàtics: l’assentament de Sant Jaume - Mas 
d’en Serrà i el poblat de la Moleta del Remei. A 
més, les estances i la decoració modernista de la 
mateixa casa, juntament amb el mobiliari d’època, 
recreen l’ambient domèstic de la burgesia rural 
a l’extrem sud de Catalunya, i una exposició i un 
audiovisual mostra la història contemporània 
d’Alcanar.

 10 

Visita guiada a la Casa O’Connor i al Centre 
d’Interpretació de la Cultura dels Ibers
Lloc: Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers 
- Casa O’Connor
Dia: 24 
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de la Generalitat, 14
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Museu de les 

Terres de l’Ebre
Tel.: 977 73 76 39 / 977 20 29 54

Visita guiada a la Casa O’Connor i al Centre 
d’Interpretació de la Cultura dels Ibers. El visitant 
podrà conèixer les comunitats ibèriques que van 
habitar la zona, a partir de dos jaciments emble-
màtics: l’assentament de Sant Jaume - Mas d’en 
Serrà i el poblat de la Moleta del Remei. A més, les 
estances i la decoració modernista de la mateixa 
casa, juntament amb el mobiliari d’època, recreen 
l’ambient domèstic de la burgesia rural a l’extrem 
sud de Catalunya, i una exposició i un audiovisual 
mostra la història contemporània d’Alcanar.

 11 

XV Mercat Iber de Sant Miquel
Lloc: casc antic d’Alcanar
Dies: 24 i 25
Horari: de 10.30 a 21 h
Punt de trobada: al lloc
Organitza: Ajuntament d’Alcanar i Associació de 
Mestresses de Casa d’Alcanar
Tel.: 977 73 76 39

Al llarg de tot el cap de setmana Alcanar rememora 
el seu passat iber amb la celebració del XV Mercat 
Iber de Sant Miquel. El visitant podrà gaudir del casc 
antic de la població ambientat en un mercat d’època 
amb diferents parades i demostració d’arts i oficis 
antics i tradicionals.

AlCovEr
Alt Camp

 12 

Taller “Del carbur a l’electricitat”
Lloc: Museu d’Alcover. Exposició “Ca Batistó. Moder-
nitat burgesa i Modernisme literari”
Dia: 24 
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: al lloc

Adreça: c. de la Costeta, 1-3
Organitza: Museu d’Alcover
Tel.: 977 84 64 52

Taller didàctic sobre la nova exposició permanent a 
l’edifici noble conegut com a Ca Batistó. L’exposició “Ca 
Batistó. Modernitat burgesa i Modernisme literari” ens 
introdueix d’una manera interactiva en la vida íntima i 
quotidiana d’una família burgesa en el trànsit del segle 
xix al xx, moment en què es va donar el tret de sortida 
cap a la modernitat i s’aconseguí un major confort 
dins la llar, com ara la il·luminació. El taller permetrà 
conèixer més a fons les transformacions tecnològiques 
en aquest aspecte tan important.

AltAfullA
Tarragonès

 13 

Jornades de portes obertes a la vil·la 
romana dels Munts
Lloc: vil·la romana dels Munts
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h; dia 25, 
de 10 a 14 h
Punt de trobada: pg. del Fortí, s/n
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Tel.: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 / 977 65 28 06

Visita a la vil·la romana dels Munts i al seu centre 
d’interpretació.

AmEtllA dE mAr 
Baix Ebre

 14 

Taller “Forma i funció en l’objecte de 
ceràmica popular”
Lloc: Museu de Ceràmica Popular
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: al lloc

Adreça: ctra. N-340, punt 1117
Organitza: Fundació Privada Martí-Castro - Museu 
de Ceràmica
Tel.: 977 48 68 10

Taller de descoberta que apropa tant els joves com 
el públic en general a la lectura i comprensió de 
l’objecte de ceràmica popular. Tocant, mesurant i di-
buixant una peça de terrissa, entenent-ne la forma i, 
amb l’ajut de material visual, comprenent-ne l’ús i el 
context tradicional. Taller adaptat per a grups de 10 a 
20 participants. Durada: 2 hores aproximadament.
Cal concertar-lo prèviament per telèfon o al correu 
electrònic museuceramica@ametllamar.cat.

ArbúCiEs
La Selva

 15 

Jornada de portes obertes al Museu 
Etnològic del Montseny, la Gabella
Lloc: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
Dia: 25 
Horari: d’11 a 14 i de 16.30 a 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. Major, 6
Organitza: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
Tel.: 972 86 09 08

El Museu Etnològic del Montseny obre les portes a 
les quinze sales d’exposició permanent, que mostren 
l’evolució en les formes de vida dels habitants del 
Montseny. L’entrada inclou la projecció dels audio-
visuals “Llegendes del Montseny”, un recorregut pel 
món imaginari i màgic del massís, i “El castell de 
Montsoriu”, que repassa la història del millor castell 
gòtic de Catalunya.

 

Alcanar Alcover Altafulla Ametlla de Mar
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ArEnys dE mAr
Maresme

 16 

Viatge narratiu per la història d’Arenys 
de Mar
Lloc: pati del Museu Marès de la Punta
Dia: 24
Horari: 22 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de l’Església, 43
Organitza: Museu d’Arenys de Mar
Tel.: 93 792 44 44

Arenys de Mar conserva objectes patrimonials 
que ens parlen de la seva història: els pirates, les 
puntaires, els indians, els navegants... A través dels 
objectes conservats a les sales del Museu podrem 
conèixer narracions i llegendes que parlen de la 
història d’Arenys de Mar.

 17 

Cementiri d’Arenys de Mar. Espai d’art i 
literatura 
Lloc: cementiri d’Arenys de Mar
Dies: 23 i 24 de setembre
Horari: 18 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: camí de la Pietat, s/n
Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar
Tel.: 93 792 44 44

Visita comentada al Cementiri d’Arenys de Mar, un 
dels cementiris més coneguts del nostre país per 
l’obra literària de Salvador Espriu. Aquest espai 
és també un museu a l’aire lliure amb escultures 
d’artistes com Llimona i Vallmitjana.

AviÀ
Berguedà

 18 

Visita guiada a les esglésies romàniques d’Avià 
Lloc: Avià
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 h a Sant Vicenç d’Obiols; de 17 a  
19 h a Santa Maria d’Avià
Punt de trobada: porta de cada església
Adreça: av. de Pau Casals, 22
Organitza: Ajuntament d’Avià
Tel.: 93 823 00 00

Les esglésies d’Avià han estat, des de l’edat mitjana, 
el referent de la població. Sant Vicenç d’Obiols és 
una església d’època visigòtica que conserva una 
interessant necròpoli de tombes excavades a la roca, 
ubicada en un paratge que domina el riu Llobregat. 
Santa Maria és una petita església romànica de la 
qual procedeix el frontal d’altar de Santa Maria, obra 
del segle xiii, que es conserva al MNAC, tot i que 
in situ podem observar-ne una bona reproducció. 
L’església està envoltada de camps de conreu, 
paisatge característic d’Avià, on se celebra la Festa 
del Segar i Batre.

 19 

Visita guiada a la maqueta i a l’antiga 
colònia agrícola de Graugés
Lloc: Graugés, Avià
Dia: 24
Horari: 18 h
Punt de trobada: Centre Social i Cultural de Graugés
Adreça: estanyol de les Escoles, Graugés
Organitza: Ajuntament d’Avià
Tel.: 93 823 00 00

Descobrirem l’antiga colònia agrícola de Graugés, 
organitzada en el darrer quart del segle xix i que va 
ser pionera a Catalunya i Europa en els sistemes de 
producció agrícoles. Es va posar en marxa el 1887 

de la mà d’Agustí Rosal i Sala, que va introduir-hi 
un sistema revolucionari i innovador a l’època quant 
a sistemes de cultiu, regadiu i forma de vida dels 
colons, que arribà a un grau d’especialització mai vist 
abans. En descobrirem els racons i el llac artificial 
que identifica Avià, i visitarem la maqueta que ens 
ajudarà a entendre el conjunt. Durada aproximada: 
1 hora.

 20 

Visita guiada al molí de Minoves
Lloc: molí de Minoves, cal Rosal, Avià
Dia: 24
Horari: 12 h
Punt de trobada: davant el molí
Adreça: molí de Minoves, colònia Rosal
Organitza: Ajuntament d’Avià
Tel.: 93 823 00 00

Visita guiada a les restes de l’antic molí de Minoves. 
Molí fariner i escairador de blat de moro que va estar 
actiu des del segle xvii fins a mitjan segle xx. Coneixe-
rem el funcionament d’un molí i la importància dels 
molins en el sistema econòmic agrícola d’Avià des de 
l’edat mitjana. 

bAdAlonA
Barcelonès

 21 

Visita a la fàbrica de la CACI, seu del futur 
Museu del Còmic
Lloc: Fàbrica CACI
Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: pl. Patí de Vela
Organitza: Museu de Badalona
Tel.: 93 384 17 50

Visita a l’antiga fàbrica CACI (Compañía Auxiliar del 
Comercio y la Industria), edifici del mestre d’obres 
Jaume Botey, construït a finals del segle xix (1899). 
Es podran conèixer els treballs de restauració del 
nou equipament cultural que haurà d’ubicar el futur 
Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya. Cal fer 
reserva prèvia.

bAix PAllArs
Pallars Sobirà

 22 

Visita guiada a la Vila Closa de Peramea
Lloc: Peramea
Dia: 24
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: era d’Ortega de Peramea
Adreça: era d’Ortega, s/n
Organitza: Associació Cultural Lo Vent de Port
Tel.: 679 735 262

Visita guiada a una era típica del Pallars amb el paller 
i els corrals. Seguidament, s’anirà a la Vila Closa on es 
podrà visitar una ferreria, l’església i els baixos d’una 
casa, on hi ha un forn de pa, el trull, el celler i uns 
graners, i es podrà passejar pels carrers porticats.

b
Arbúcies

Arenys de Mar

Avià

Baix Pallars
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 23 

Visita al Museu de Gerri de la Sal
Lloc: Casa de la Sal
Dies: 23 i 24
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de l’Àngel Esteve, s/n
Organitza: Consorci de Gerri de la Sal
Tel.: 973 66 20 40

Vine a endinsar-te en el món de la sal a través del 
nou Museu de Gerri, ubicat en l’antic magatzem de 
la sal. Aquí podràs descobrir com s’elaborava la sal a 
Gerri i quin era el procés que seguia des que l’aigua 
sortia del brollador i es transformava en sal fins a la 
seva venda posterior. Vine a descobrir la màgia de 
Gerri a través del món de la sal. T’hi esperem! 

bAlAguEr
La Noguera

 24 

Visita guiada a la muralla gòtica de 
Balaguer
Lloc: església de Santa Maria i muralla gòtica de 
Balaguer
Dia: 25
Horari: 19 h
Punt de trobada: davant l’església de Santa Maria
Adreça: pl. de Cecília de Cominges, 1
Organitza: Institut Municipal Progrés i Cultura 
(ImPiC)
Tel.: 973 44 66 06

Visita guiada de l’església de Santa Maria i de la mu-
ralla de Balaguer amb diverses actuacions de joves 
ballarins de l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer. 
Inici del recorregut: església de Santa Maria. Fi del 
recorregut: el Bombo.

bAlsArEny
Bages

 25 

Visites al castell de Balsareny
Lloc: castell de Balsareny
Dia: 25 
Horari: 11 h, visita guiada; 12 h, visita teatralitzada
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. C-16 E-9, sortida 69, Balsareny nord
Organitza: Esdeveniments i Turisme Catalunya 
Central, SL
Tel.: 93 873 63 71

A les 11 es farà una visita guiada del castell de 
Balsareny, on els assistents podran conèixer la 
història d’aquesta edificació des del segle x fins a 
l’actualitat. A les 12 es farà una visita teatralitzada, 
en què uns personatges vinguts de l’època medieval 
ens introduiran en la forma de vida que tenia lloc al 
castell al segle xiv. Places limitades, cal fer reserva 
prèvia per telèfon.

bAnyErEs dEl PEnEdès
Baix Penedès

 26 

Jornada de portes obertes al Museu Josep 
Cañas
Lloc: Museu Josep Cañas
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Bisbe Sanahuja, 33
Organitza: Fundació Josep Cañas i Ajuntament de 
Banyeres del Penedès
Tel.: 977 67 01 08

Matí de portes obertes al Museu Josep Cañas per 
conèixer l’obra del fill il·lustre del poble. El llegat 
fet per l’artista l’any 1998, compost d’escultures, 
dibuixos i escrits, així com de la seva casa, han 

permès la seva obertura com a museu. Després 
d’obres d’adequació, es va dur a terme el projecte 
museogràfic que es pot visitar actualment.  En el pri-
mer pis del Museu hi ha un recorregut per l’obra de 
Josep Cañas ordenada cronològicament i distribuïda 
en quatre espais, corresponents a les quatre etapes 
fonamentals de la seva vida i trajectòria artística.

bArCElonA
Barcelonès

 27 

Visita guiada a la fortalesa castell  
de Montjuïc
Lloc: fortalesa castell de Montjuïc
Dia: 25 
Horari: de 12 a 12.45 i de 13 a 13.45 h
Punt de trobada: Pati d’Armes del castell de Montjuïc
Adreça: ctra. de Montjuïc, 66
Organitza: Associació dels Amics del Castell de 
Montjuïc
Tel.: 93 329 86 53

Visita arquitectònica sobre la fortificació i el seu 
castell, llegat de l’arquitecte enginyer militar Juan 
Martín Zermeño. 

 28 

Visita guiada a l’exposició “El pont de la 
mar blava”
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Dies: 24 i 25
Horari: 13 h (60 minuts)
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pg. de Santa Madrona, 39-41
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Tel.: 93 424 65 77 

Farem un periple pel Mediterrani per entendre què 
va motivar els fenicis i els grecs a aventurar-se pel 
Mediterrani occidental. Coneixerem com van ser els 
contactes amb la població indígena i el comerç.

 29 

Visita guiada a l’exposició “Viatge a la 
prehistòria”
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Dies: 24 i 25
Horari: 12 h (60 minuts)
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pg. de Santa Madrona, 39-41
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Tel.: 93 424 65 77

Viatjarem a la prehistòria per conèixer com vivien 
els nostres avantpassats. Coneixerem en profunditat 
les claus de l’evolució humana, l’adaptació al medi 
que va fer l’home al llarg de tota la prehistòria. 
Descobrirem peces interessants, com la mandíbula 
neandertal de Sitges, la senyora de les muntanyes o 
els collarets divins de variscita.

 30 

Visita guiada al Palau Moja
Lloc: Palau Moja
Dia: 23
Horari: 10.30 i 12 h
Punt de trobada: pati del Palau Moja
Adreça: c. de Portaferrissa, 1
Organitza: Direcció General del Patrimoni Cultural
Tel.: 93 316 28 59

Visitarem un dels palaus més emblemàtics de la 
Barcelona del segle xviii, on visqué mossèn Cinto 
Verdaguer quan el Palau era propietat del marquès 
de Comillas. Visita a càrrec d’Enric Carafí Morera.

 31 

Itinerari “Històries i secrets del Born”
Lloc: Born i Barri Gòtic
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, 17.30 h; dia 24, 10.30 h; dia 25, 17.30 h 
Punt de trobada: Casa de la Ciutat
Adreça: c. de la Ciutat, 2
Organitza: Direcció General del Patrimoni Cultural
Tel.: 634 534 333

Balsareny

Balaguer Banyeres del Penedès Barcelona



Jornades
Europees
del Patrimoni
a Catalunya

Has mirat mai una cana destra? I el cognom d’un 
dictador a la façana de la catedral? I si ho has fet sen-
se ser-ne conscient? Recorrerem una part del gòtic 
i bona part del Born descobrint històries singulars i 
secrets amagats que tenim molt a prop i que passen 
desapercebuts als nostres ulls. Un anunci gremial 
del segle xv a tocar d’una finestra de la catedral, una 
gelosia xafardera, el límit de la destrucció de Felip 
V al barri de la Ribera... i les anècdotes més sucoses 
què hi han passat. La ruta durarà unes dues hores a 
peu i s’entregaran radioguies als assistents.
És imprescindible fer inscripció prèvia al 634 534 
333 o reserva@cultruta.com,  cal indicar el títol de la 
ruta, nom i cognoms, telèfon de contacte, i quantes 
persones volen acudir-hi. (Places limitades, cal rebre 
confirmació).

 32 

Itinerari “La Barcelona barroca”
Lloc: Barcelona
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, 10.30 h; dia 24, 17.30 h; dia 25, 10.30 h
Punt de trobada: font de Canaletes
Adreça: davant La Rambla, 131 
Organitza: Direcció General del Patrimoni Cultural
Tel.: 634 534 333

Sovint, explicant la història de Catalunya, fem un buit 
en el discurs just després de la derrota de la Guerra 
de Successió. Però que l’esfera pública i econòmica 
visquessin una època negra no significa que no 
hi hagués projectes, construccions, reformes... Us 
proposem una ruta pel llegat barroc a la capital 
catalana, fixant-nos en les esglésies, palaus i altres 
valors patrimonials de la ciutat, tot descobrint alhora 
anècdotes i successos de l’època. La ruta durarà 
unes dues hores a peu i s’entregaran radioguies als 
assistents. És imprescindible fer inscripció prèvia al 
634 534 333 o reserva@cultruta.com,  cal indicar el 
títol de la ruta, nom i cognoms, telèfon de contacte, i 
quantes persones volen acudir-hi. (Places limitades, 
cal rebre confirmació).

bAroniA dE riAlb, lA
La Noguera

 33 

Baronia de Rialb, baronia del romànic. 
Itinerari per l’arquitectura religiosa més 
singular de l’època altmedieval
Lloc: la Baronia de Rialb
Dies: 24 i 25
Horari: de 10.30 a 13.30 h 
Punt de trobada: Oficina de Turisme de la Baronia 
de Rialb
Adreça: c. del Monestir, 1, Gualter
Organitza: Ajuntament de la Baronia de Rialb
Tel.: 973 46 02 34

Itinerari guiat per l’arquitectura religiosa més 
singular de l’època altmedieval. Inclou la visita 
guiada pel monestir de Sta. Maria de Gualter (s. 
xii - xiii), l’església de Sta. Maria de Palau (s. xi) i 
les seves pintures renaixentistes, i l’església de St. 
Iscle i Sta. Victòria de la Torre i el seu retaule (s. 
xiv). A més, gaudireu d’una panoràmica magnífica 
i d’un paisatge agradable, sense deixar de banda 
l’imponent embassament de Rialb. Visites dirigides a 
tot tipus de públic.

bEgEt
Ripollès

 34 

Descobrir Beget
Lloc: Beget
Dia: 25 
Horari: 10 h
Punt de trobada: aparcament de l’entrada del poble
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon i 
Pays Pyrénées Mediterranée
Tel.: 972 74 09 36 / 0033 4 688 39 949

Beget és un conjunt excepcional del patrimoni en 
un entorn natural. Totalment protegit, el petit poble 

del municipi de Camprodon, descobert en el fons de 
la vall, es banya en una atmosfera intemporal a la 
vegada medieval i rural. L’aïllament d’aquest nucli en 
una vall de l’Alta Garrotxa li permet oferir un paisatge 
espectacular i un patrimoni romànic intacte.

bEgur
Baix Empordà

 35 

Ruta poètica Joan Vinyoli
Lloc: centre de la vila
Dia: 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: pl. Església
Organitza: Ajuntament de Begur
Tel.: 972 62 45 20 / 972 62 41 55

Recorregut guiat per la “Ruta poètica Joan Vinyoli”. El 
poeta va estiuejar durant vint-i-quatre anys a Begur, 
la seva obra fou profundament influïda per aquest 
municipi. La ruta inclou les cases on es va allotjar, els 
llocs que freqüentava i els indrets que el van inspirar.

bEllPuig
Urgell

 36 

Jornades de portes obertes al convent de 
Sant Bartomeu de Bellpuig
Lloc: convent de Sant Bartomeu de Bellpuig
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dies 23 i 24, de 10 a 13.30 i de 15 a 17.30 h; 
dia 25, de 10 a 15 h
Punt de trobada: al monument
Adreça: ctra. de Belianes, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 973 32 02 92

És un dels millors exemples d’arquitectura 
renaixentista de Catalunya. Convent franciscà fundat 
el 1507 per Ramon Folc de Cardona-Anglesola, baró 

de Bellpuig i virrei de Sicília. El conjunt conventual 
conté dos claustres, un dels quals és un excepcional 
exemple de transició del gòtic al Renaixement. Bones 
mostres de la superposició estilística del conjunt 
són la sala capitular, l’armari de calzes a la sagristia 
restaurada en la seva viva policromia original i el 
lavabo del refetor, plateresc.

bEsAlú
La Garrotxa

 37 

Besalú obert
Lloc: centre històric
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 12 a 13.45 h
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Adreça: pl. de la Llibertat, 1
Organitza: Ajuntament de Besalú
Tel.: 972 59 12 40

Visita guiada al centre històric de la vila. Inclou la 
visita guiada a l’església del monestir de Sant Pere, 
l’església parroquial de Sant Vicenç, el call jueu 
amb el Micvé i la sinagoga, el pont, l’antic molí i 
l’audiovisual de la història de Besalú. Visites dirigides 
a tot tipus de públic.

biguEs i riElls
Vallès Oriental

 38 

Passejada pels veïnats històrics de Bigues 
Lloc: principals veïnats històrics de Bigues
Dia: 25
Horari: 9 h
Punt de trobada: Centre Cívic i Cultural de Bigues
Adreça: c. d’Anna Mogas, 130 
Organitza: Ajuntament de Bigues i Riells
Tel.: 93 865 62 25

Durant el recorregut coneixerem masies, camps de 
conreu i els principals veïnats històrics del poble 

Beget Begur

Besalú

Bigues i Riells
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de Bigues. La sortida finalitzarà al mateix punt de 
trobada cap a la una del migdia aproximadament.

 39 

Presentació dels resultats de l’excavació 
del Colomer de Bigues
Lloc: Centre Cívic i Cultural de Bigues
Dia: 23 
Horari: 20 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. d’Anna Mogas, 130
Organitza: Ajuntament de Bigues i Riells
Tel.: 938 65 62 25

Presentació dels resultats de l’excavació del jaciment 
del Colomer de Bigues per part d’Actium Patrimoni 
Cultural.

bisbAl d’EmPordÀ, lA
Baix Empordà

 40 

Jornada de portes obertes al magatzem de 
Terracotta Museu
Lloc: Terracotta Museu
Dia: 24 
Horari: 20 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça:  av. del Sis d’Octubre, 99
Organitza: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i 
Terracotta Museu
Tel.: 972 64 20 67 (Terracotta Museu) i 972 64 55 00 
(Oficina de Turisme)

Conscient de la importància del fons que custodia, 
Terracotta Museu organitza una visita guiada al 
magatzem per mostrar les col·leccions no exposades.

 41 

Visita guiada al convent dels franciscans de 
la Bisbal d’Empordà
Lloc: convent dels franciscans

Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: plaça de l’església del convent
Adreça:  c. del Convent, 55
Organitza: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Àrea 
de Promoció de la Ciutat i Convent dels
Franciscans Fundació Acollida i Esperanza
Tel.: 972 64 55 00 (Oficina de Turisme) i 972 64 68 06 
(Àrea de Promoció de la Ciutat)

Visita comentada al conjunt arquitectònic del 
convent dels franciscans. La construcció del convent 
s’inicià el 1580 amb reformes posteriors al llarg dels 
segles xvii, xviii i xx, que li aporten l’aspecte actual. 
Les dependències més notables de l’edifici són 
l’església, originada al segle xvi, el refectori, d’estil 
gòtic tardà, i el claustre neoclàssic de dos pisos de 
mitjan segle xviii.
 
borgEs blAnquEs, lEs
Les Garrigues

 42 

Visita al Mirador, Centre de Descoberta de 
les Garrigues
Lloc: les Borges Blanques
Dies: 23, 24 i 25
Horari: 11 i 12 h
Punt de trobada: Centre de Descoberta de les 
Garrigues (Consell Comarcal de les Garrigues)
Adreça:  av. de Francesc Macià, 54
Organitza: Consell Comarcal de les Garrigues
Tel.: 973 14 26 58

Visita al Mirador, Centre de Descoberta de les 
Garrigues; permet una visita dinàmica i guiada a 
través de tècniques audiovisuals. L’espai consta de 
cinc apartats: introducció a les Garrigues, Oli i pedra, 
L’oli l’elixir daurat, Gastronomia i Pantalla tàctil amb 
informació i rutes de les Garrigues.

 43 

Visita guiada pels carres i llocs emble-
màtics de la ciutat
Lloc: les Borges Blanques
Dia: 25 
Horari: 11 h 
Punt de trobada: pl. de la Constitució
Adreça: pl. de la Constitució, 30, davant el Centre Cívic
Organitza: Ajuntament de les Borges Blanques
Tel.: 973 14 28 50 (Montse)

Visita guiada pels carrers del nucli urbà de la 
població, passant pels llocs més emblemàtics: plaça 
porxada, capelleta, església parroquial, Espai Macià, 
Terrall, plaça Europa, Pavelló de l’Oli, entre altres.

brull, El
Osona

 44 

Itinerari guiat a la Fortificació Ibèrica del 
Turó del Montgròs
Lloc: el Brull
Dies: 24 i 25 
Horari: 11, 13 i 16 h
Punt de trobada: Centre d’Informació del Brull
Adreça: pl. de l’Església, s/n
Organitza: Ajuntament del Brull, Parc Natural del 
Montseny i Muralles.cat
Tel.: 93 884 06 92

Itinerari guiat per descobrir un dels pocs vestigis que 
van deixar els ibers al Montseny. Ubicat al cor del 
Parc Natural del Montseny trobem aquesta imponent 
muralla, que ens parla de com s’organitzava i defen-
sava el territori en època ibèrica i qui eren els seus 
habitants. Sortirem des del Centre d’Informació del 
Brull i ens endinsarem al bosc per descobrir qui s’hi 
amagava fa més de 2.000 anys! Durada aproximada 
de l’activitat: una hora i mitja o dues.

CAbrErA dE mAr
Maresme

 45 

Visita guiada al clos arqueològic de Can 
Modolell – Fundació Burriac
Lloc: clos arqueològic de Can Modolell
Dia: 24
Horari: 12 h
Punt de trobada: a l’entrada del Clos
Adreça: camí de Can Segarra, s/n
Organitza: Tànit i Fundació Burriac
Tel.: 93 759 00 91

Visita guiada al clos arqueològic de Can Modolell; 
una explicació sobre el culte als déus en l’antiguitat i 
més concretament sobre el culte a Mitra.

CAbrils
Maresme

 46 

Visita a la cova de les Encantades
Lloc: Montcabrer
Dia: 25 
Horari: 10 h
Punt de trobada: començament del camí de terra, on 
hi ha un pi gros
Adreça: cruïlla del camí de Cabrera amb el camí de 
Burriac
Organitza: Museu-Arxiu de Cabrils i Ajuntament 
de Cabrils
Tel.: 93 753 01 57

Vine a conèixer l’espai que va donar origen a una 
de les nostres llegendes. La cova de les Encantades 
farà viatjar la nostra imaginació segles enrere, tot 
gaudint dels comentaris que ens farà el guia que ens 
acompanyarà.

c
La Bisbal d’Empordà Les Borges Blanques El Brull Cabrera de Mar
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CAlAf
Anoia

 47 

Descobreix els orígens de Calaf 
Lloc: casc antic de Calaf
Dia: 24 
Horari: 11 i 12.30 h 
Punt de trobada: davant l’Oficina de Turisme de Calaf
Adreça: pl. dels Arbres, s/n
Organitza: Ajuntament de Calaf, Oficina de Turisme
Tel.: 93 868 08 33

Visita guiada pel centre històric de Calaf per conèixer 
el castell, les muralles i portals, les esglésies i la plaça 
porticada, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 
Us explicaran els orígens històrics de la vila i del seu 
famós mercat. Descobrireu per què sense Calaf no hi 
hauria hagut “pessetes”.

CAlAfEll
Baix Penedès

 48 

IV Jornades de Rol en Viu a la Ciutadella 
Ibèrica
Lloc: Ciutadella Ibèrica de Calafell
Dia: 24 
Horari: de 10 a 0.00 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. C- 31, km 141, al costat de la discoteca 
Louie Vega
Organitza: Ajuntament de Calafell. Regidoria de 
Joventut i Organisme Autònom Municipal Fundació 
Castell de Calafell
Tel.: 977 699 009 (ext. 678) - Joventut

Participa a les IV Jornades de Rol en Viu, on mit-
jançant un fil conductor podràs reviure la història a 
través del joc i l’empatia en el marc incomparable de 
la Ciutadella Ibèrica, un espai arqueològic reconstruït. 
Per participar cal inscriure’s prèviament trucant al 

977 69 46 83 (Ciutadella Ibèrica) o a
joventut@calafell.org. Coincidint amb les Jornades 
de Rol en Viu, també podreu accedir a la jornada de 
portes obertes a la Ciutadella Ibèrica.

CAldEs dE mAlAvEllA
La Selva

 49 

Visita guiada al puig de Sant Grau
Lloc: puig de Sant Grau
Dia: 24 
Horari: 12 h
Punt de trobada: porta d’accés a les termes romanes 
de Sant Grau
Adreça: c. de Pla i Deniel, s/n
Organitza: Ajuntament de Caldes de Malavella
Tel.: 972 47 00 05, ext. 5

Itinerari guiat pel puig de Sant Grau, al mateix 
centre de la vila. Aquest puig congrega diferents 
apartats de patrimoni cultural que són molt 
destacats i de visita obligada a la població. Això 
és: termes romanes, castell de Caldes, font dels 
Bullidors i St. Narcís, Casa Rosa, ermita de St. Grau i 
Jardins de l’Aigua Imperial. 

CAldEs dE montbui
Vallès Oriental

 50 

Visita guiada a la Farmàcia Codina 
Lloc: Farmàcia Codina
Dia: 24 
Horari: 12 i 18 h
Punt de trobada: Thermalia. Museu de Caldes de 
Montbui
Adreça: pl. de la Font del Lleó, 20
Organitza: Farmàcia Codina, Thermalia. Museu 
de Caldes de Montbui i Ajuntament de Caldes de 
Montbui
Tel.: 93 865 41 40

Visita a la Farmàcia Codina, que conserva el mobiliari 
modernista i pots de farmàcia del moment.

 51 

Jornada de portes obertes a Thermalia. 
Museu de Caldes de Montbui
Lloc: Thermalia. Museu de Caldes de Montbui
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dies 23 i 24, d’11 a 14 i de 17 a 20 h; dia 25, 
d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de la Font del Lleó, 20
Organitza: Thermalia. Museu de Caldes de Montbui i 
Ajuntament de Caldes de Montbui
Tel.: 93 865 41 40

El Museu Thermalia de Caldes de Montbui és un 
centre dinamitzador de la cultura i la tradició termal 
de la vila. El trobareu allotjat en un edifici de l’època 
medieval que fins als anys setanta feia la funció 
d’hospital i servei de banys termals. L’estructura del 
segle xiv va ser reformada als anys vuitanta i conserva 
les arcades de l’entrada, tres banyeres del segle xviii 
i l’encavallada del pis superior. Thermalia és la prin-
cipal porta d’accés a la història i al present de Caldes 
de Montbui si voleu descobrir els encants d’aquesta 
vila de tradició romana i amb una sorprenent 
ebullició artística i cultural.

 52 

Un ateneu amb història
Lloc: Ateneu Centre Democràtic i Progressista
Dies: 24 i 25
Horari: de 17 a  20 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. dels Corredossos de Baix, 9
Organitza: Centre Democràtic i Progressista
Tel.: 616 436 241

Portes obertes a l’Ateneu, fundat l’any 1865 i declarat 
d’interès cultural.

CAlongE dE sEgArrA
Anoia

 53 

Jornada de portes obertes a l’església de 
Sant Pere de l’Arç i els seus retaules barrocs
Lloc: església de Sant Pere de l’Arç
Dia: 25 
Horari: de 10.30 a 13 h. Visites guiades: 10.30 i 12 h
Punt de trobada: davant l’església
Adreça: pl. de l’església de Sant Pere de l’Arç
Organitza: Ajuntament de Calonge de Segarra
Tel.: 93 868 04 09

Jornada de portes obertes a l’església romànica de 
Sant Pere de l’Arç i els seus retaules barrocs; es faran 
dues visites guiades.

CAmbrils 
Baix Camp

 54 

Visita guiada al jaciment neolític del Cavet
Lloc: jaciment neolític del Cavet
Dia: 24  
Horari: 11 i 12.30 h 
Punt de trobada: davant la Casa d’Oficis 
Adreça: c. Muntanya de la Mola, 3-5
Organitza: Museu d’Història de Cambrils i Ajunta-
ment de Cambrils
Tel.: 977 79 45 28

Des de l’any 1999 les excavacions al jaciment del 
Cavet, a càrrec del Museu d’Història de Cambrils, han 
permès descobrir les evidències dels primers agricul-
tors de la península Ibèrica. A través d’intervencions 
arqueològiques anuals, dirigides per membres de 
l’Institut Català de Paleoecologia i Evolució Social 
(IPHES), s’ha pogut evidenciar la importància d’un 
jaciment datat entre el neolític i l’època del Bronze. 
Les visites guiades de la mà dels arqueòlegs ens 
acostaran a la rellevància de les restes localitzades.

Cabrils Calaf Calafell

Caldes de Malavella Caldes de Montbui
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CAmProdon
Ripollès

 55 

Recorregut pels búnquers de Camprodon
Lloc: Camprodon
Dia: 24 
Horari: 17 h 
Punt de trobada: Oficina de Turisme de la Vall de 
Camprodon
Adreça: ctra. C-38, punt 9,600
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Tel.: 972 74 09 36 

Ruta guiada per mostrar els búnquers que es 
conserven dels que es van construir durant la Guerra 
Civil. Part de la passejada transcorre pels afores de 
Camprodon i una altra part recorre el casc urbà de 
la vila per mostrar indrets considerats estratègics 
durant la Guerra i que van ser l’escenari de diverses 
anècdotes i fets curiosos. El recorregut acaba amb la 
visita de l’exposició permanent de “La retirada”, que 
permet explicar i documentar com van acabar els 
esdeveniments d’aquells dies.

CAnEt dE mAr
Maresme
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Exposició antropològica de fotografies 
d’Eugeni Forcano
Lloc: Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Dies: 23, 24, i 25
Horari: dies 23 i 24, de 10 a 14 i de 17 a 20 h; dia 25, 
de 10 a 13.30 h
Punt de trobada: sala d’exposicions de la Casa Museu
Adreça: xamfrà Rieres Gavarra i Buscatons
Organitza: Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Tel.: 93 795 46 15

Exposició homenatge al fotògraf Eugeni Forcano 
(Canet de Mar, 1926), fotògraf autodidacta i en 

constant evolució, amb una obra molt personal i 
extensa. Al llarg de la seva trajectòria rep diversos 
reconeixements, com el premi Ciutat de Barcelona 
(1963 i 1976) i la medalla i placa d’or de l’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya (1970 i 1974). Treballa per 
a la revista Destino del 1960 fins al 1974. El 1978 
col·labora amb Joan Miró per a l’exposició dels 85 
anys del pintor.  El 1996 edita el llibre Josep Pla vist 
per Eugeni Forcano, i el 1999 el llibre Banyoles un 
dia de mercat.

CAPEllAdEs
Anoia
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Taller de fer paper a mà
Lloc: Museu-Molí Paperer de Capellades
Dia: 24 
Horari: de 10.30 a 14.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Pau Casals, 10
Organitza: Museu-Molí Paperer de Capellades
Tel.: 93 801 28 50

Taller pràctic on cada participant podrà realitzar el 
seu propi full de paper fet a mà tal com es feia en 
una molí paperer del segle xviii.
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Visita a l’Abric Romaní i taller de prehistòria 
Lloc: Abric Romaní 
Dia: 24
Horari: d’11 a 15 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ronda del Capelló, s/n
Organitza: Parc Prehistòric de Capellades
Tel.: 93 801 28 50

Ara fa entre 75.000 i 40.000 anys, els grups caçadors 
recol·lectors neandertals varen establir els seus cam-
paments a l’Abric Romaní. La recerca arqueològica ha 
posat al descobert un significatiu conjunt de restes 

de les activitats d’aquests homínids que permeten 
conèixer com ocupaven i estructuraven aquests 
campaments, les estratègies de subsistència, la tec-
nologia del foc i de les eines. Amb la visita a l’Abric 
Romaní, descobrireu com eren i com vivien aquests 
grups de neandertals, coneixereu les tècniques de la 
investigació arqueològica i podreu fer un taller de tir 
amb arc i propulsor.
 
CArdonA
Bages
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La sal de la història! Visita guiada pel nucli 
antic de Cardona
Lloc: Centre Cardona Medieval
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, 12.30 i 17.30 h; dia 25, 12.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de la Fira s/n (porxo d’Aimines)
Organitza: Fundació Cardona Històrica
Tel.: 93 869 24 75

La visita guiada permet entendre la gènesi i evolució 
d’una veritable vila medieval. El nucli antic de 
Cardona és un Bé Cultural d’Interès Nacional, en la 
categoria de conjunt històric, des de l’any 1992. El 
visitant podrà veure el Centre Cardona Medieval, un 
espai museístic on s’exposa el facsímil de la Carta de 
Poblament de Cardona (986), la més antiga de la 
península Ibèrica i on es pot visionar l’audiovisual “Els 
Cardona, senyors de la sal”. Durada de la visita:
1 h. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 869 24 75 
(dies 21, 22 i 23 de setembre de 9 a 17 h). Places 
limitades.
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Una nit d’història! Visita guiada nocturna 
pel conjunt monumental del castell de 
Cardona
Lloc: castell de Cardona
Dia: 24

Horari: 23 h
Punt de trobada: Pati Ducal (entrada al Castell)
Adreça: Castell de Cardona, s/n
Organitza: Fundació Cardona Històrica i Museu 
d’Història de Catalunya
Tel.: 93 869 24 75

La visita guiada al castell de Cardona ofereix la possibilitat 
de recórrer la fortalesa moderna i les parts del vell 
castell comtal, com la Torre de la Minyona i l’excepcional 
col·legiata de Sant Vicenç, joia del romànic llombard 
català. Tanmateix es podrà gaudir del màgic ambient 
que es produeix quan baixa el sol i la fortalesa recupera 
l’enigmàtic aire medieval.  Per participar a l’activitat 
caldrà inscriure’s al telèfon 93 869 24 75 (del 21 al 23 de 
setembre de 9 a 17 h). Places limitades.
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Obertura dels baluards del castell de 
Cardona
Lloc: castell i canònica de Sant Vicenç de Cardona
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h
Punt de trobada: al monument
Adreça: castell de Cardona, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 93 868 41 69

Després de la seva restauració s’obren per primer cop 
a la visita els baluards de Santa Maria i Sant Vicenç 
del castell de Cardona.
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Jornades de portes obertes al castell i la 
canònica de Sant Vicenç de Cardona
Lloc: Castell i canònica de Sant Vicenç de Cardona
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30 h 
Punt de trobada: al monument
Adreça: Castell de Cardona, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 93 868 41 69

Calonge de Segarra

Camprodon

Capellades

Cardona

Cassà de la Selva
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L’església de Sant Vicenç, del segle xi, formava part 
d’una canònica agustiniana. De sòbria bellesa i 
grandiositat, ha estat qualificada com una obra 
mestra del primer romànic català i com un compendi 
de l’estil llombard. Es conserven les restes d’un 
claustre gòtic i un pati, entorn dels quals es trobaven 
les dependències que configuraven part de l’abadia 
canònica i del palau comtal. El conjunt és un dels 
millors exemples de fortificació d’època moderna 
dels segles xvii-xix.

CAssÀ dE lA sElvA
Gironès
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Itinerari de l’aigua de Can Vilallonga
Lloc: Can Vilallonga
Dia: 24
Horari: d’11 a 12.30 h
Punt de trobada: Can Vilallonga
Adreça: veïnat de Verneda, s/n
Organitza: Consorci de les Gavarres
Tel.: 972 64 36 95

El sistema de regadiu de Can Vilallonga és un 
exemple de la gestió del món rural dels recursos 
hídrics de l’entorn. En aquest cas per regar van 
construir un sistema de captació i canalització que 
portava l’aigua al llarg d’1,5 km fins a la bassa que 
l’emmagatzemava. El sistema dibuixa cinc aqüe-
ductes per salvar els diferents desnivells del terreny, 
el més gran amb 5,5 m d’alçada per 18 de llargada. 
El Consorci ha dissenyat i adaptat un recorregut per 
donar a conèixer aquest patrimoni. Esperem que ens 
hi acompanyeu!

CAstEll-PlAtJA d’Aro i 
s’AgAró
Baix Empordà
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Visita guiada al camí de ronda de S’Agaró 
Lloc: camí de ronda de S’Agaró
Dia: 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: inici del camí de ronda de S’Agaró.
Adreça: davant el S’Agaró Hotel i als peus de l’Hostal 
de La Gavina
Organitza: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
Tel.: 972 81 71 79 

Tot passejant, gaudiu de la bellesa del paisatge, del 
prestigi i del glamur que envolta aquest camí de 
ronda que ha estat l’escenari incomparable de moltes 
pel·lícules i que es va declarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Cal fer la reserva prèvia obligatòriament. 
L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’activitat 
per causes meteorològiques o d’organització.

CAstEllAr dE n’Hug
Berguedà
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Jornada de portes obertes i visita guiada al 
Museu del Ciment Asland
Lloc: Museu del ciment Asland
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 i de 16 a 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: paratge del Clot del Moro, s/n
Organitza: Museu del Ciment Asland de Castellar 
de N’Hug
Tel.: 93 825 70 37

Gràcies al centre d’interpretació i a un itinerari 
per les galeries i els grans espais industrials que 
resten de la que va ser la primera fàbrica de ciment 
pòrtland a Catalunya, el visitant descobrirà la 

història d’aquesta aventura de principis del segle 
xx. Des de l’espectacularitat de la seva construcció 
modernista amb volta catalana de maó de pla, a dos 
personatges clau: Eusebi Güell i Rafael Guastavino, el 
funcionament i procés de producció de la fàbrica, i la 
vida i la feina dels obrers.

CAstEllAr dEl vAllès
Vallès Occidental
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Pedra seca
Lloc: Castellar del Vallès
Dia: 24
Horari: 9 h
Punt de trobada: era d’en Petasques
Adreça: c. del Puig de la Creu
Organitza: CEC, Secció Pedra Seca
Tel.: 93 714 44 35

El camí us portarà per les zones de Pla de Palau i Can 
Borrell i podreu visitar dos forns de calç, una cova, 
l’albelló, set barraques, una bassa amb volta, dues 
basses de sulfat i un amagatall. Les barraques, com 
quasi tots el elements, estan situades dins del bosc, i 
també quilòmetres de marges. 

 67 

Jornada de portes obertes a l’antic 
ajuntament
Lloc: antic ajuntament
Dia: 25
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: c. Major, 74
Organitza: Ajuntament de Castellar del Vallès
Tel.: 93 714 44 35

Fins a mitjan segle xix el consistori municipal no 
tenia cap espai concret on reunir-se. La primera Casa 
Consistorial de Sant Esteve de Castellar estava situada 
al carrer Major, a l’edifici que l’any 1878 ubicava el 
Casino Cafè del Porvenir. A començaments del segle 

xx Emili Carles-Tolrà va adquirir l’edifici del Casino 
Cafè per cedir-lo al consistori per a ús públic i el 1901 
es va inaugurar com a seu de l’Ajuntament de la vila 
fins a l’any 1994, quan les oficines municipals es van 
traslladar al Palau Tolrà.
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Els túnels de Castellar del Vallès
Lloc: església de Sant Esteve, Palau Tolrà i Espai Tolrà 
Dia: 23
Horari: 17.30 h
Punt de trobada: església de Sant Esteve
Adreça: c. de l’Església, s/n
Organitza: Ajuntament de Castellar del Vallès
Tel.: 93 714 44 35

Visitarem els túnels que es troben al soterrani del Pa-
lau Tolrà i el que comunica la rectoria amb l’església 
Parroquial de Sant Esteve de Castellar. Ambdós 
túnels es van construir en el moment en què es van 
realitzar les obres de construcció de la casa Tolrà i 
de l’església, a finals del segle xix. També visitarem 
els túnels d’humidificació de l’antiga Fàbrica Nova 
o dels Pedrissos, propietat de l’empresa Vda. J. Tolrà, 
inaugurada l’any 1956. Aquests túnels eren mines 
que s’aprofitaven per al retorn de l’aire condicionat 
(fred i calent) per tal que els telers tinguessin un grau 
d’humitat determinat.

CAstEllCir
Vallès Oriental
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Dansa tradicional catalana a Castellcir 
Lloc: pl. de l’Era
Dia: 25 
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de l’Era
Organitza: Ajuntament de Castellcir
Tel.: 93 866 81 51

       Castell-Platja d’Aro i S’Agaró

Castellar de N’Hug Castellar del Vallès Castellcir
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L’esbart dansaire de Castellterçol ens oferirà diverses 
danses, entre elles el Ball del Ciri.
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Jornada de portes obertes i berenar a la 
masia d’Esplugues
Lloc: Esplugues
Dia: 24 
Horari: de 17 a 19 h
Punt de trobada: Esplugues
Adreça: aparcament de La Quintana-Castellcir
Organitza: Consorci del Moianès
Tel.: 93 830 14 18

La masia d’Esplugues, construïda sota una balma 
de l’època troglodítica que li fa de teulada, va ser 
habitada fins al 2002. El bosc que l’envolta ha estat 
durant segles el centre de l’economia de la zona. Vine 
a descobrir l’autosuficiència d’una casa pairal ben 
singular: la llenya, el carbonet, els bolets, les plantes 
medicinals, la conservació d’aliments, etc.

CAstEllfollit dE riubrEgós
Anoia
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Visita guiada al Priorat de Santa Maria de 
Castellfollit de Riubregós. Concert “Des de 
l’òpera antiga fins a la cançó catalana”
Lloc: Priorat de Santa Maria
Dia: 24
Horari: de 17 a 21 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. C-1412, km 27
Organitza: Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
Tel.: 93 869 30 31

De 17 a 19 h, visita guiada, a càrrec de Maria Morros. 
De 19 a 19.30 h, berenar per a tots els assistents. 
A partir de les 19.30 h, concert “Des de l’òpera 
antiga fins a la cançó catalana”, a càrrec d’Assumpta 
Cribillers, mezzosoprano i Roser Sans, piano.

CAstEllnou dE bAgEs
Bages
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Patrimoni rural, terra de maquis
Lloc: camí rural Creu del Perelló
Dies: 24 i 25
Horari: 12 h (durada prevista, 2 hores aprox.)
Punt de trobada: pl. de l’Ajuntament
Adreça: pl. de l’Església, s/n
Organitza: Romanicor
Tel.: 620 982 392

Itinerari pel camí rural, on mentre escoltem com 
actuava Al-Mansur en les seves incursions, visitarem 
la Torre del Moro. També visitarem la Creu del Perelló i 
sabrem com van ser les darreres hores de Ramon Vila 
Capdevila, “Caracremada”. 
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Patrimoni cultural de Castellnou de Bages
Lloc: pl. de l’Ajuntament
Dies: 24 i 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de l’Església, s/n
Organitza: Romanicor
Tel.: 620 982 392

Visita del patrimoni cultural de Castellnou de Bages. 
A la mateixa plaça visitarem l’ermita de Sant Andreu i 
el Museu dels Maquis. 
 
CAstElló d’EmPúriEs
Alt Empordà
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Jornades de portes obertes al Museu 
d’Història Medieval de la Cúria Presó
Lloc: Museu d’Història Medieval de la Cúria Presó
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dies 23 i 24, de 9 a 18 h; dia 25, de 10 a 13 h

Punt de trobada: al lloc
Adreça: Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó
Organitza: Ajuntament de Castelló d’Empúries
Tel.: 972 15 62 33

El singular edifici format per la cúria i la presó 
medievals, un complex juridicopenal, símbol del 
poder jurisdiccional dels comtes d’Empúries, acull el 
Museu d’Història Medieval de l’antiga capital comtal, 
en el qual el visitant pot descobrir una interessant 
proposta cultural a través dels grafits originals 
conservats a les cel·les de la presó, el patrimoni 
del call jueu medieval castelloní i la projecció d’un 
audiovisual. Tot plegat, una atractiva oferta cultural 
sobre la història del comtat d’Empúries i de la vila de 
Castelló d’Empúries.
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Visita guiada al centre històric de Castelló 
d’Empúries
Lloc: Castelló d’Empúries
Dia: 25
Horari: 17 h
Punt de trobada: Oficina Municipal de Turisme del 
Centre Històric
Adreça: pl. Jaume I, s/n (ed. Cúria)
Organitza: Ajuntament de Castelló d’Empúries
Tel.: 972 15 62 33

Recorregut guiat obert a tots els públics pels carrers, 
places, edificis i monuments històrics més significa-
tius del centre històric de Castelló d’Empúries, antiga 
capital del comtat d’Empúries. L’itinerari passarà per 
la plaça de Jaume I, cúria i presó medievals, plaça 
dels Homes, convent de Sant Domènec, muralla 
medieval, basílica de Santa Maria i el call jueu. Es 
recomana fer la inscripció prèviament.
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Jornades de portes obertes a l’Ecomuseu 
Farinera
Lloc: Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, de 10 a 13 h; dia 24, de 10 a 13 i 16 a 
19 h; dia 25, de 10.30 a 13.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Sant Francesc, 5-7
Organitza: Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries
Tel.: 972 25 05 12

Vine a descobrir els impressionants molins vermells 
i la resta de maquinària que transforma el blat en 
farina a través d’un continu pujar i baixar de pisos 
gràcies al batec constant de la turbina Francis. 

CAstElltErçol
Moianès (Vallès Oriental)
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Jornada de portes obertes a les poues de 
la Ginebreda
Lloc: poues de la Ginebreda
Dia: 25 
Horari: de 12 a 14 h 
Punt de trobada: polígon industrial El Vapor
Adreça: aparcament del polígon industrial El Vapor
Organitza: Consorci del Moianès
Tel.: 93 830 14 18

A la Poua de la Ginebreda, part del projecte 
Ecomuseu del Moianès, el visitant pot conèixer com 
era una poua de gel, com es treballava i com es 
comercialitzava, a més de descobrir-hi una munió 
de pous singulars o visitar la capella de l’únic gremi 
de pouers de gel que ha existit mai a Catalunya, la 
capella de Sant Gaietà.
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Visita guiada a les parts històriques del 
castell de Castellterçol 
Lloc: Castellterçol 

Castellnou de Bages Castelló d’Empúries Castellterçol
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Dia: 24
Horari: 17 h
Punt de trobada: castell de Castellterçol 
Adreça: Masoveria El Castell, afores
Organitza: Amics del Castell de Castellterçol 
Tel.: 93 866 61 19

El Castell de Castellterçol està documentat des de 
l’any 898. Va pertànyer a Terçol, un dels homes de 
confiança de Guifré el Pilós i durant l’edat mitjana fou 
de la família Xammar, que el va vendre al monestir 
de l’Estany l’any 1259. A partir del segle xvi es va 
enderrocar la torre principal i es va construir una ma-
soveria dins del recinte històric, i la propietat passà a 
diverses famílies del poble. Arran de la compra per 
part del matrimoni Anzizu-Roberts l’any 1987 i amb 
l’ajuda de la entitat local Amics del Castellterçol s’han 
iniciat obres de consolidació i hi tenen lloc diferents 
actes culturals durant l’estiu.
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Exposició “Per no oblidar el passat...”
Lloc: Espai Franc
Dies: 24 i 25 
Horari: de 10 a 13.30 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Racó, 10-12
Organitza: Espai Franc i Ajuntament de Castellterçol 
Tel.: 93 866 67 00 o 93 866 61 88

L’Espai Franc es presenta des del seu naixement com 
un espai museístic sobre l’art derivat dels moviments 
d’exili, guerra i camps de concentració de la Guerra 
Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial. Obre les 
seves portes amb la il·lusió d’impulsar un projecte 
que va més enllà de les nostres fronteres i que vol 
integrar passat, present i futur, des de la particular 
perspectiva del pintor Josep Franch Clapers (Castell-
terçol, 1915 - Les Baux de Provence, 2005).
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Jornades de portes obertes a la Casa Museu 
Prat de la Riba
Lloc: Casa Museu Prat de la Riba
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: dies 23 i 24, de 10 a 13.30 i de 14 a 17.30 h; 
dia 25, de 10 a 15 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de Prat de la Riba, 7
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 93 866 63 62

Casa on va néixer i va morir l’eminent polític català 
Enric Prat de la Riba. Mitjançant espais fidelment 
conservats i d’altres de nova ambientació, es penetra 
en la biografia personal i política d’aquest gran 
patrici català. A més, la visita permet observar com 
era una casa rural benestant d’inicis del segle xx.

CAtllAr, El
Tarragonès
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Visita guiada al castell de la vila (Centre 
d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià)
Lloc: castell de la vila
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: davant el castell (edifici d’accés) 
Adreça: quintana del Castell
Organitza: Ajuntament del Catllar
Tel.: 977 65 31 01

Visita guiada al castell de la vila i al pou de glaç 
(Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià). 
Si bé els orígens del castell es remunten al segle xi, 
les restes conservades daten dels segles xiii-xvi. Entre 
d’altres es conserven les dues torres i el perímetre 
emmurallat, a més del fossat de defensa excavat a la 
roca. Es conserva també el magnífic pou de glaç de 
planta circular, amb una alçada actual d’11 m i 8,5 
m de diàmetre, amb coberta de cúpula de pedra; el 

seu interior és visitable. Recentment han finalitzat les 
obres de consolidació i reutilització del castell.
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Visita guiada a l’església parroquial i 
pujada al campanar
Lloc: església parroquial de Sant Joan Baptista 
Dia: 25 
Horari: 13.30 h 
Punt de trobada: davant l’església parroquial de Sant 
Joan Baptista
Adreça: c. de França, s/n
Organitza: Ajuntament del Catllar
Tel.: 977 65 31 01

L’església parroquial de Sant Joan Baptista és un 
magnífic edifici setcentista construït entre els anys 
1776 i 1790, sens dubte un dels millors edificis 
religiosos del segle xviii del Camp de Tarragona. Obra 
dels arquitectes Joan Antoni Rovira i Josep Prat i De-
lorta; el director de l’obra i l’autor material d’alguns 
dels seus elements escultòrics fou Josep Carafí. Cal 
destacar-ne la façana i el campanar, de més de 40 m 
d’alçada i de pedra picada.

CElrÀ
Gironès

 83 

Visita guiada al castell de Palagret
Lloc: castell de Palagret (Celrà)
Dia: 24 
Horari: 17 h
Punt de trobada: aparcament Pont de Riart
Adreça: ctra. de Juià, s/n, aparcament al costat del 
pont sobre la riera de Palagret (just al final del poble 
de Celrà)
Organitza: Ajuntament de Celrà
Tel.: 972 49 20 01

Visita guiada al castell de Palagret per conèixer-ne 
la història i presentar els treballs de restauració 

finalitzats. El guiatge anirà a càrrec de Ferran Codina, 
arqueòleg director del projecte d’excavació.

CEntEllEs
Osona
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Jornades de portes obertes a l’església de 
Santa Coloma de Centelles i visites guiades 
al campanar
Lloc: església de Santa Coloma de Centelles
Dies: 24 i 25
Horari: portes obertes: dia 24, de 15 a 17 h; dia 
25, de 16 a 20 h. Visites guiades al campanar amb 
inscripció prèvia (places limitades): dia 24, 15 i 16 h; 
dia 25, 16, 17, 18 i 19 h
Punt de trobada: replà de davant l’església
Adreça: pl. de Mossèn Joan Xandri
Organitza: Parròquia de Santa Coloma de Centelles
Tel.: 93 881 02 63

Documentada des de l’any 898, l’edifici actual es va 
construir entre el 1704 i el 1711, en plena Guerra 
de Successió. Per commemorar els 300 anys de 
la seva construcció es proposen les jornades de 
portes obertes per visitar l’església i conèixer-ne la 
història, arquitectura i patrimoni artístic. La visita es 
complementa amb la possibilitat de fer una visita 
guiada al campanar, construït a finals del segle xvii 
i un dels elements més antics del conjunt, des d’on 
es pot gaudir d’una vista poc coneguda de Centelles, 
i conèixer o recordar el temps en què el so de les 
campanes marcava el dia a dia.

CErCs
Berguedà
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Visita guiada per la colònia minera Sant 
Corneli 
Lloc: colònia minera Sant Corneli
Dia: 25
Horari: 11 h 

      El Catllar Celrà Centelles Cercs



Activitats
tematiques:
El patrimoni
i els joves

Punt de trobada: recepció del Museu de les Mines 
de Cercs
Adreça: pl. de Sant Romà, s/n
Organitza: Museu de les Mines de Cercs
Tel.: 93 824 81 87

Sant Corneli presenta encara les característiques 
generals del model de colònia industrial, adaptat a les 
peculiaritats del proletariat i del terreny. L’aïllament 
respecte a qualsevol nucli urbà proper, la manca de co-
municacions i la necessitat de tenir mà d’obra estable 
obligaren J.E de Olano a construir habitatges i serveis 
bàsics per als miners. Proporcionant als miners i a les 
seves famílies habitatges i els serveis més indispensa-
bles, aconseguí controlar el seu proletariat i posar fi a 
l’absentisme laboral, tant característic d’aquestes zones 
rurals i de muntanya on els miners, com en altres zones 
mineres de l’Estat espanyol, compaginaven la feina a 
la mina amb la de pastor, ramader i pagès. L’empresari 
oferia el que aleshores es consideraven serveis bàsics, 
que molts pobles de l’Alt Berguedà no van tenir fins 
ben avançat el segle xx.

CErdAnyolA dEl vAllès
Vallès Occidental
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La masia de Can Coll, més de 500 anys 
d’història
Lloc: Can Coll CEA, Consorci Parc de Collserola. 
Cerdanyola del Vallès
Dia: 25 
Horari: de 10.30 a 14 h
Punt de trobada: Can Coll CEA
Adreça: ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2
Organitza: Consorci Parc de Collserola
Tel.: 93 692 03 96

La masia de Can Coll és una masia senyorial que 
ocupa el turó de Can Coll des d’abans de l’any 1495. 
Reformada i ampliada al llarg dels segles, acull, 
actualment, el centre d’educació ambiental Can Coll 

del Parc de Collserola. Podreu visitar la masia, tant 
la part rural com la zona del senyors, contemplar les 
sales i les exposicions i passejar pels entorns.

 87 

Conèixer el barri
Lloc: barri del Pont Vell - Quatre cantons - Tiana
Dia: 25 
Horari: 11 h
Punt de trobada: olivera de la cruïlla dels carrers dels 
Àngels i de l’Estació (Ripollet)
Adreça: c. de Nostra Sra. dels Àngels / de l’Estació
Organitza: Museu de Cerdanyola (Ajuntament de 
Cerdanyola) i Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata (PMC, Ajuntament de Ripollet)
Tel.: 93 692 33 22 / 93 594 60 57

Recorregut guiat de descoberta de la zona situada 
a cavall dels límits de Cerdanyola i Ripollet. A través 
dels noms dels carrers, dels edificis singulars i les 
torres d’estiueig o dels equipaments públics, els 
participants podran descobrir la història dels barris 
del Pont Vell - Quatre Cantons i Tiana, que es van co-
mençar a formar al llarg dels segles xix i xx, en temps 
dels primers estiuejants i de la indústria incipient. 
Aquesta activitat forma part del projecte “Pont 
Vell-Tiana, el vincle de la nostra història”, que 
desenvolupen els serveis de patrimoni de Ripollet 
i Cerdanyola, i que s’integra dins de les Festes de la 
Tardor del barri.

 88 

Dels ibers a la pagesia
Lloc: Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver i Can Coll, 
Centre d’Educació Ambiental
Dia: 25
Horari: de 10 a 13 h
Punt de trobada: Museu de Ca n’Oliver
Adreça: c. de València,19
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola i Consorci del 
Parc de Collserola
Tel.: 93 692 33 22 / 93 692 03 96

Itinerari guiat que s’inicia al Museu de Ca n’Oliver 
i s’acaba a l’antiga masia de Can Coll, avui Centre 
d’Educació Ambiental del Parc de Collserola. Durant 
les visites i el recorregut els participants descobriran 
la relació que van establir amb el seu entorn natural 
dues comunitats humanes separades per més de 
2.000 anys d’història: els ibers i la pagesia d’època 
moderna, quin ús en van fer i com les seves activitats 
van transformar el paisatge fins a arribar al que avui 
coneixem. L’itinerari també permetrà observar la fau-
na i flores característiques de la serra de Collserola. 

 89 

Itinerari per la Cerdanyola modernista
Lloc: eix històric de Cerdanyola
Dia: 25 
Horari: de 12 a 14 h
Punt de trobada: pl. de Josep Viladomat (davant 
l’estació de RENFE i la Biblioteca)
Adreça: pl. de l’escultor Josep Viladomat
Organitza: Museu d’Art de Cerdanyola
Tel.: 93 591 41 30

Itinerari pels edificis més emblemàtics del Modernis-
me a la població. Cerdanyola va ser, entre finals del 
segle xix i principis del xx, un destacat focus d’estiueig 
on van treballar prestigiosos arquitectes com Gaietà 
Buïgas, Eduard Maria Balcells, Lluís Domènech i 
Muntaner o Rafel Masó, entre altres. L’itinerari inclou 
una visita a diversos interiors, com ara el saló de ca 
l’Arquer, els mosaics de l’església de Sant Martí o els 
vitralls modernistes del Museu d’Art de Cerdanyola, 
que també atresora obres de Josep Llimona, Ismael 
Smith o Ramon Casas. Enguany es podrà accedir a 
nous edificis i espais. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 591 41 30 o a 
l’adreça mac@cerdanyola.cat.

 90 

On són els límits?
Lloc: barri del Pont Vell - Quatre cantons
Dia: 24 

Horari: 11 h
Punt de trobada: c. de Nostra Senyora dels Àngels 
Organitza: Museu de Cerdanyola (Ajuntament de 
Cerdanyola) i Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata (PMC, Ajuntament de Ripollet)
Tel.: 93 692 33 22 / 93 594 60 57

Taller de descoberta dels límits entre els termes 
municipals de Cerdanyola i Ripollet per a nens i 
nenes. Durant l’activitat, plantejada com un joc 
a manera de gimcana, els participants hauran 
de descobrir, a través de diferents pistes, noms 
dels carrers o antics plànols on es troben aquests 
límits, i per què han anat canviant al llarg del 
temps. Aquesta activitat s’integra dins de la Festa 
del Barri del Pont Vell - Quatre Cantons i forma 
part del projecte “Pont Vell-Tiana, el vincle de la 
nostra història”, que desenvolupen els serveis de 
patrimoni de Ripollet i Cerdanyola.

CErvErA
Segarra
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Cases per al record... la Casa Museu Duran 
i Sanpere 
Lloc: saló principal de la Casa Museu Duran i Sanpere
Dia: 24 
Horari: 13 h
Punt de trobada: Museu Comarcal de Cervera
Adreça: c. Major, 115
Organitza: Museu Comarcal de Cervera
Tel.: 973 53 39 17

Tertúlia poeticomusical al voltant de la figura del 
poeta cerverí Josep Solsona. Rapsodes: Alba Bosch 
Duran, Joan Puig Casteràs, Aina Valldaura Rivera.
Músics: Conservatori Professional de Música de 
Cervera, Alexandra López, flauta travessera, i Cristina 
Monferrer, violí    
Places limitades, reserves al 973 53 39 17. 

Cerdanyola del Vallès Collbató Constantí



Jornades
Europees
del Patrimoni
a Catalunya

CollbAtó
Baix Llobregat

 92 

Visita al Centre d’Interpretació de l’Oli 
Lloc: molí d’oli de Collbató
Dies: 24 i 25
Horari: de 12 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: racó d’en Ponis
Organitza: Oficina de Turisme de Collbató
Tel.: 93 777 90 76

Visita a l’antic molí d’oli de Collbató recentment 
convertit en Centre d’Interpretació de l’Oli. Coneixe-
rem el camí des de l’oliva fins a l’oli i l’evolució de la 
maquinària emprada en aquest procés.

ConstAntí
Tarragonès

 93 

Jornades de portes obertes a vil·la romana 
de Centcelles
Lloc: vil·la romana de Centcelles
Dies: 24 i 25  
Horari: dia 24, de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h; dia 25, 
de 10 a 14 h
Punt de trobada: c. dels Afores, s/n 
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Tel.: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 / 977 52 33 74

Visita a la vil·la romana de Centcelles i visionat de 
l’audiovisual “Descobrir Centcelles”.

CoPons
Anoia

 94 

Descobreix Copons
Lloc: Copons
Dia: 25
Horari: de 12 a 13.30 h
Punt de trobada: entrada del municipi
Organitza: Consorci per a la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia
Tel.: 93 868 03 66

Visita guiada pel municipi de Copons, un municipi 
amb una llarga història. Aquesta vila es va edificar 
en una vall formada per la confluència del riu Anoia 
amb la riera de Sant Pere. Dins del perímetre de 
les muralles medievals hi van haver els carrers del 
Castell i del Mur.

CorbErA dE llobrEgAt
Baix Llobregat

 95 

Visites guiades al monestir romànic de 
Sant Ponç 
Lloc: monestir romànic de Sant Ponç 
Dies: 23 i 25 
Horari: dia 23, 10 h; dia 25, 11 h
Punt de trobada: a la porta del monestir
Organitza: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Tel.: 93 650 05 32

Visitarem l’església de l’antic priorat benedictí del 
segle xi i veurem les línies que dibuixen l’antic 
emplaçament del claustre. Repassarem la història 
i l’arquitectura d’aquesta edificació d’estil romànic 
llombard i gaudirem de les vistes de la serra de 
l’Ordal que ofereix aquest paratge privilegiat.

 96 

Visites guiades al nucli històric medieval
Lloc: nucli històric medieval de Corbera de Llobregat
Dies: 23 i 25 
Horari: dia 23, 11.30 h; dia 25, 12.30 h
Punt de trobada: Punt d’Informació Turística
Adreça: pg. de Josep Rodrigo i Puig, 1
Organitza: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Tel.: 93 650 05 32

Visitarem el nucli històric medieval de Corbera. 
Recorrerem els carrers d’aquesta vila mil·lenària tot 
repassant els elements que millor s’han conservat 
des de l’edat mitjana. Hi podrem veure: l’antic 
Hospital de Pelegrins, el Casal de Santa Magdalena i 
l’església de Santa Maria de Corbera.

CorçÀ
Baix Empordà
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Visita comentada a les poblacions del 
municipi de Corçà
Lloc: municipi de Corçà (Corçà, Casavells, Mataju-
daïca)
Dia: 24
Horari: 16 h
Punt de trobada: pl. del Firal (davant l’església 
parroquial) de Corçà
Organitza: Ajuntament de Corçà
Tel.: 972 63 00 72

Ruta en trenet pel municipi de Corçà, ens aturarem 
a Corçà, Casavells i Matajudaïca, es faran les 
explicacions corresponents als llocs d’interès de cada 
poble. Places limitades.

CruïllEs – monElls - sAnt 
sAdurní dE l’HEurA
Baix Empordà

 98 

Visita guiada al monestir de Sant Miquel 
de Cruïlles
Lloc: monestir de Sant Miquel de Cruïlles
Dia: 24
Horari: 10 h i 12 h
Punt de trobada: al lloc
Organitza: Consell Comarcal del Baix Empordà
Tel.: 972 64 23 10

Visita guiada al monestir de Sant Miquel de Cruïlles 
i a les pintures romàniques del fris dels lleons, la 
traïció de Judes i el carreuat d’estil romanicogòtic. 
També es podrà veure l’audiovisual sobre el procés de 
restauració de pintures. Durant la visita es mostraran 
els aspectes més importants del monestir i es 
repartirà gratuïtament una publicació sobre el procés 
de restauració de les pintures. Cal fer la reserva prèvia 
obligatòriament.

 99 

Visita a la torre SE de la muralla de 
Cruïlles
Lloc: Cruïlles
Dia: 24 
Horari: 17 h
Punt de trobada: davant la Torre
Adreça: c. del Raval
Organitza: Ajuntament de Cruïlles - Monells - Sant 
Sadurní de l’Heura
Tel.: 972 64 05 73

Cruïlles en època medieval era un poble emmurallat. 
Al voltant del turó coronat pel castell i la torre, hi 
havia unes grans muralles que vetllaven per la 
seguretat dels habitants, de les quals es conserven 
restes importants. Un d’aquests vestigis és la torre 
situada al sud-est, de planta quadrada amb creus 

Copons Corbera de Llobregat Corçà
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Dosrius

ben escairades, espitlleres i merlets. Al costat 
d’aquesta torre, a la part meridional, hi devia haver 
un dels portals d’entrada a la vila.

 100 

Visita al mas de la Torre de Monells
Lloc: Monells
Dia: 25
Horari: 12 h 
Punt de trobada: davant el mas de la Torre de Monells
Organitza: Ajuntament de Cruïlles - Monells - Sant 
Sadurní de l’Heura
Tel.: 972 64 05 73

El mas de la Torre es troba bastit als afores de Mo-
nells, molt probablement pertany als segles xvi-xvii. 
D’aquest edifici és remarcable el portal dovellat d’arc 
de mig punt i les finestres amb llindes de la façana 
principal. El mas té una torre de defensa rectangular 
amb espitlleres, que li dóna nom. 

CubEllEs
Garraf
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Ruta “Les masies de Cubelles”
Lloc: Cubelles
Dia: 25 
Horari: de 10 a 14 h 
Punt de trobada: pl. del Mercat 
Organitza: Grup d’Estudis Cubellencs “Amics del 
Castell”
Tel.: 676 38 47 92

Ruta a peu per diverses masies de Cubelles i visita 
d’alguna d’elles, amb les explicacions històriques i ar-
quitectòniques d’en Xavier Martínez Roig. La sortida 
i l’arribada serà al mateix punt. El recorregut, d’uns 4 
quilòmetres, passarà per Can Granell, Les Hortes, Can 
Baró i el Molí de la Palma, i el destí serà Rocacrespa. 
Allí es visitarà la masia per dins i s’oferirà un refrigeri 
als assistents. Dificultat baixa.

 102 

Exposició “El patrimoni de Cubelles”
Lloc: Centre Social i de Dinamització Econòmica
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Punt de trobada: sala d’exposicions
Adreça: c. de Joan Roig i Piera, 3-5
Organitza: Ajuntament de Cubelles, amb la 
col·laboració del Grup d’Estudis Cubellencs “Amics 
del Castell”
Tel.: 93 895 01 47 / 93 895 03 00

Exposició amb imatges del patrimoni de Cubelles: 
patrimoni arquitectònic, gràfic, social, cultural i do-
cumental; una visió àmplia del patrimoni que inclou 
tant el patrimoni material com l’immaterial.

 103 

Visita guiada i taller de Charlie Rivel per 
a la família
Lloc: exposició permanent del pallasso Charlie Rivel
Dia: 24
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: castell de Cubelles
Adreça: pl. del Castell, 1
Organitza: Ajuntament de Cubelles
Tel.: 93 895 25 00 – 93 895 32 50

Itinerari  pel nucli antic de Cubelles i visita de 
l’exposició permanent del pallasso Charlie Rivel. 
Junts descobrirem el maquillatge, els peculiars 
vestuaris i el cèlebre udol del popular pallasso 
cubellenc. Vine, aprèn i gaudeix dels jocs i tallers d’en 
Charlie Rivel.

 104 

Visita guiada i tallers de circ per a joves
Lloc: exposició permanent del pallasso Charlie Rivel
Dia: 23
Horari: de 9 a 13 h
Punt de trobada: castell de Cubelles
Adreça: pl. del Castell, 1

Organitza: Ajuntament de Cubelles
Tel.: 93 895 25 00 / 93 895 32 50

Itinerari pel nucli antic de Cubelles al llarg del qual 
coneixerem la població natal de Josep Andreu, el 
pallasso Charlie Rivel, i alguns dels racons que ens 
aproparan a la figura d’aquest artista del circ. Visita 
de l’exposició permanent del pallasso Charlie Rivel i 
tallers de Clown i Malabars.

 105 

Xerrada taller “El patrimoni documental 
de Cubelles”
Lloc: Centre Social i de Dinamització econòmica
Dia: 24 
Horari: 19 h 
Punt de trobada: sala d’exposicions
Adreça: c. de Joan Roig i Piera, 3-5
Organitza: Ajuntament de Cubelles
Tel.: 93 895 03 00

Cubelles té un patrimoni documental ric. En aquesta 
xerrada taller es repassaran les principals sèries 
documentals de l’arxiu municipal, i del patrimoni do-
cumental que podem trobar en altres arxius. També 
es presentarà el projecte de restauració dels llibres 
d’actes de l’arxiu municipal.

dosrius
Maresme

 106 

L’aigua, el nostre signe d’identitat
Lloc: Dosrius
Dia: 25 
Horari: de 10 a 12.30 h
Punt de trobada: safareig del Comú
Adreça: c. de Sant Isidre, s/n
Organitza: Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) i 
Ajuntament de Dosrius
Tel.: 93 791 97 40

Vine a conèixer el patrimoni arquitectònic construït 
arran de les obres de canalització de l’aqüífer de 
Dosrius (1882), així com tot el patrimoni natural 
vinculat al tema de l’aigua. Es visitaran safaretjos, 
fonts, galeries, mines, barratges, els edificis de la 
Torre de les Aigües i de la mina.

d
Cubelles

Cruïlles–Monells-Sant Sadurní de l’Heura
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L’Escala L’Espluga de Francolí Esplugues de Llobregat L’Estany

EsCAlA, l’
Alt Empordà
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El comerç, motor d’una ciutat
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries
Dies: 24 i 25
Horari: 12h
Punt de trobada: punt de trobada de l’aparcament 
del MAC-Empúries
Adreça: c. de Puig i Cadafalch, s/n
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Empúries
Tel.: 972 77 02 08

Visita comentada per un tècnic de l’equip del 
MAC-Empúries que ens mostrarà la importància que 
tenia el comerç per al funcionament i desenvolu-
pament d’una ciutat antiga. Visitarem els mercats, 
les botigues, les llotges comercials, el port, etc. i 
coneixerem els comerciants i mercaders de l’antiga 
Empúries. La visita té una durada d’aproximadament 
dues hores i farà especial incidència en les referències 
relacionades amb el comerç en l’antiguitat.

 108 

Presentació del llibre Els masos del Mongrí 
i visita guiada als masos de les Corts i 
Vilanera de l’Escala
Lloc: Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala
Dia: 24
Horari: 11.30 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: av. de Francesc Macià, 1
Organitza: Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala i 
Centre d’Estudis Escalencs, amb la col·laboració del 
Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí
Tel.: 972 77 68 15

Presentació del llibre Els Masos del Montgrí, 
editat pel Museu de la Mediterrània i el Centre de 
Documentació del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 

Ter, a càrrec de Toni Roviras, director del Museu de 
la Mediterrània. Tot seguit, visita guiada als masos 
de les Corts i Vilanera de l’Escala, a càrrec del Centre 
d’Estudis Escalencs.

EsCAlAdEi - lA morErA dE 
montsAnt
Priorat

 109 

Jornades de portes obertes a la cartoixa de 
Santa Maria d’Escaladei 
Lloc: cartoixa de Santa Maria d’Escaladei
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Punt de trobada: al monument
Adreça: camí de la Cartoixa, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 82 70 06

Primera cartoixa fundada a la península Ibèrica. Va 
ser objecte de successives remodelacions i arribà 
a tenir tres claustres i un total de trenta cel·les. La 
desamortització del 1835 va significar l’abandó de la 
comunitat i l’inici de la destrucció del conjunt. Des-
taquen el portal de la Mare de Déu, barroc, l’església 
i, sobretot, la cel·la reconstruïda d’un monjo, amb 
el mobiliari i els estris propis de la vida monàstica 
cartoixana, que permet fer una interessant lectura 
del món dels cartoixos.

EsPlugA dE frAnColí, l’
Conca de Barberà

 110 

Visita a la Fassina Balanyà – Museu de 
l’Antiga Destil·leria d’Aiguardent
Lloc: Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: dies 23 i 24, de 10.30 a 13.30 i de 16 a 18 h; 
dia 25, de 10.30 a 13.30 h
Punt de trobada: al lloc

Adreça: pl. del Mil·lenari, 1
Organitza: Fassina Balanyà
Tel.: 977 87 12 20

La Fassina Balanyà és una petita fàbrica de caire 
familiar que es dedicava a la destil·lació d’aiguardent 
a partir de la brisa del raïm. Durant la visita es mostra 
el funcionament d’una fassina durant els anys de la 
postguerra civil espanyola i s’expliquen els processos 
productius a partir de l’antiga maquinària restaurada. 
La visita s’acaba amb la demostració d’una 
destil·lació en directe i una degustació.
La Fassina Balanyà és un dels vint-i-cinc museus 
industrials del Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya.
 
EsPluguEs dE llobrEgAt
Baix Llobregat
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D’objecte quotidià a peça de Museu
Lloc: Museu Can Tinturé
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, de 10 a 14 h; dia 24, de 10 a 14 i de 
16.30 a 20 h; dia 25, de 10 a 14 h
Punt de trobada: recepció del museu
Adreça: c. de l’Església, 36
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
Tel.: 93 470 02 18

El Museu Can Tinturé obre les portes per descobrir 
la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel, 
que ens apropa a la història d’un objecte quotidià, 
la rajola, que amb el pas del temps ha esdevingut 
peça de Museu.

 112 

Passeig per la història de la ceràmica 
arquitectònica
Lloc: Museu Can Tinturé
Dia: 25
Horari: d’11 a 13 i de 12 a 14 h 

Punt de trobada: recepció del museu
Adreça: c. de l’Església, 36 
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
Tel.: 93 470 02 18

Vine a descobrir el patrimoni ceràmic d’Esplugues 
de Llobregat i l’origen de la ceràmica que va revestir 
els grans edificis modernistes. La visita combinada 
s’inicia en el Museu Can Tinturé, per descobrir una 
col·lecció de rajoles del segle xiv al xix, i continua amb 
l’entrada al recinte de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, 
avui Museu de Ceràmica La Rajoleta, on descobrirem 
els forns que van donar vida a les rajoles d’edificis 
com l’Hospital de Sant Pau o el Parc Güell.

EstAny, l’
Moianès (Bages)
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Passeig al voltant de la mina i de l’estany
Lloc: l’Estany
Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: pl. del Monestir
Organitza: Consorci del Moianès
Tel.: 93 830 14 18

A l’Estany, al peu del seu magnífic i singular monestir 
romànic, es podrà conèixer quins eren els lligams 
de l’home amb la terra mitjançant la intervenció de 
l’Església. El poder econòmic recau en el control i el 
domini que es té sobre els recursos i sobre els mitjans 
de producció. El singular estany que dóna nom al 
poble conserva notables vestigis arquitectònics 
que ens permeten descobrir quines eren aquestes 
condicions i, en definitiva, quina era la força dels 
elements naturals i qui en tenia el control.

e
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Pobles amb música
Lloc: el Far d’Empordà
Dia: 24 
Horari: de 17 a 20 h
Punt de trobada: pl. de l’Església 
Organitza: Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tel.: 972 51 43 55

Visita guiada pel poble d’el Far d’Empordà, situat dalt 
d’un turó, enmig de la plana empordanesa. L’església 
és d’estil romànic amb fortificació de la mateixa 
època, que havia format part d’un antic castell, lloc 
ideal per fer una caminada entre patrimoni i pai-
satge. A continuació de la visita hi haurà un concert 
de música clàssica a càrrec de la Jove Orquestra de 
Figueres.

fAtArEllA, lA
Terra Alta
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Exposició “1938. La darrera resistència 
republicana a l’Ebre”
Lloc: sala d’exposicions Fundació el Solà
Dies: 24 i 25 
Horari: dia 24, de 10 a 13 i de 16 a 19 h; dia 25, de 
10 a 13 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. Vall d’Estudi, s/n
Organitza: Lo Riu, Associació per l’Estudi del Patri-
moni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre
Tel.: 646 925 114 / 977 413 423

L’exposició consta de plafons explicatius i fotografies 
de tot el procés de localització i identificació de les 
restes de la línia fortificada de la Fatarella, de la seu 
de comandament del XV Cos d’Exèrcit de la Repú-
blica i de tot el procés de recuperació d’aquest espai 

històric del final de la batalla de l’Ebre que està rea-
litzant l’entitat. També es mostren les fotografies fetes 
per soldats italians, on es pot veure l’estat en què va 
quedar el camp de batalla després de quaranta-vuit 
llargues hores de resistència republicana.
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La ruta dels perxes
Lloc: la Fatarella
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: 16 h
Punt de trobada: pl. Major
Organitza: Oficina Municipal de Turisme de La 
Fatarella
Tel.: 669 888 864

“La ruta dels perxes” és una passejada pels carrers 
estrets i sinuosos de l’antic recinte emmurallat que 
formaven les parets de les mateixes cases. Resseguint 
els perxes, trams de carrer coberts mitjançant 
embigats i arcades de pedra, formats per les cases en 
créixer damunt els carrers, l’itinerari ens portarà entre 
altres punts, a la capella de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, l’església de Sant Andreu i Cal Sant, seu 
del comanador de l’Orde del Temple. Pel recorregut 
trobarem perxes, dovelles esculpides amb diferents 
símbols i inscripcions, antigues cases pairals, creus 
de terme i pedres misterioses, algunes de templeres i 
d’altres d’origen desconegut.
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Visita guiada a l’espai històric del final de 
la batalla de l’Ebre 
Lloc: la Fatarella
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 13 i de 16 a 19 h; dia 25, de 
10 a 13 h
Punt de trobada: sala d’exposicions Fundació el Solà
Adreça:  c. Vall d’Estudi, s/n
Organitza: Lo Riu, Associació per l’Estudi del Patri-
moni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre
Tel.: 646 925 114 / 977 413 423

Per tal de donar a conèixer aquest espai històric 
de la batalla de l’Ebre, durant tots els dies es faran 
visites guiades al lloc on, l’estiu del 1938, l’exèrcit 
republicà va construir un sistema de fortificacions de 
ciment, amb nius de metralladora, trinxeres i un gran 
nombre de refugis subterranis, en una petita àrea 
summament estratègica per aconseguir el control 
dels passos del riu per Riba-Roja, Flix i Ascó.

flix
Ribera d’Ebre
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Jornada de portes obertes al Castell Nou
Lloc: Castell Nou
Dia: 25
Horari: de 10 a 12 h
Punt de trobada: al lloc
Organitza: Ajuntament de Flix. Regidoria de Patrimo-
ni Històric i Associació Cultural La Cana
Tel.: 977 41 01 53

Jornada de portes obertes per visitar la primera fase 
del recentment restaurat Castell Nou. Es tracta d’una 
fortificació militar construïda durant les guerres 
carlistes del segle xix.

 119 

Visita guiada pel nucli antic de la vila
Lloc: nucli antic de la vila
Dia: 24
Horari: 10 h.
Punt de trobada: pg. de l’Ebre (zona barca de pas)
Organitza: Ajuntament de Flix. Regidoria de Patrimo-
ni Històric i Associació Cultural La Cana
Tel.: 977 41 01 53

Visita a les façanes fluvials de la població on recen-
tment s’han descobert restes del sistema defensiu 
medieval, del segle xvii, i una resclosa de l’antic canal 
de navegació. La visita inclou també el nucli antic, 
l’església i el refugi antiaeri.

florEstA, lA
Les Garrigues
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Visita guiada al castell de la Floresta
Lloc: castell de la Floresta
Dies: 23, 24, 25
Horari: d’11 a 13 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de l’Església, 1-7
Organitza: Ajuntament de la Floresta
Tel.: 973 14 10 94 / 659 294 542

Visita guiada al castell de la Floresta.

forAllAC
Baix Empordà
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Visita comentada a la necròpoli i a 
l’església de Sant Esteve de Canapost
Lloc: Canapost
Dia: 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: església de Canapost
Organitza: Ajuntament de Forallac
Tel.: 972 64 55 21

Les excavacions arqueològiques recents van posar 
al descobert una necròpoli altmedieval, amb 
diversos sarcòfags monòlits de pedra arenosa, que 
darrerament ha estat habilitada per a la visita. Jun-
tament amb l’església de Sant Esteve de Canapost, 
preromànica i romànica, que conserva al seu interior 
algunes pintures murals, constitueix un dels conjunts 
arquitectònics més importants de l’Empordà. La 
necròpoli i l’església ofereixen un conjunt històric 
monumental de gran valor concentrats en un espai 
de pocs metres quadrats.

f
El Far d’Empordà La Fatarella Flix La Floresta Forallac



Jornades
Europees
del Patrimoni
a Catalunya

gAlErA, lA
Montsià
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La Galera. Punts d’interès 
Lloc: diferents indrets del municipi 
Dies: 24 i 25
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: Terracota, Centre d’Interpretació de 
la Terrissa de la Galera (baixos de l’Ajuntament)
Adreça: c. de Sant Llorenç, 36
Organitza: Ajuntament de la Galera. Museu Terracota
Tel.: 977 71 83 39

De la mà d’una guia, descobrireu els indrets més 
emblemàtics i representatius d’aquest petit poble de la 
plana del Montsià, situat al peu de la serra de Godall, 
amb 700 anys d’història.  Visitareu la torre de defensa 
(1340-1342), l’església, el pont medieval sobre el 
barranc de la Galera, la creu de terme, l’ermita i povet 
de Sant Vicent i l’edifici construït el 1906 que acull 
l’Ajuntament i el Museu Terracota, on podreu descobrir 
el procés artesà per transformar l’argila en fang i 
aquest en una peça de terrissa, les famílies de terrissers 
i els atuells que elaboraven i elaboren.

gArrigA, lA
Vallès Oriental
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Ruta guiada en bicicleta “L’antiguitat i 
l’edat mitjana”
Lloc: entorns de la Garriga
Dia: 25
Horari: 17.30 h 
Punt de trobada: Centre de Visitants de la Garriga
Adreça: ctra. Nova, 46
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Tel.: 93 113 70 31

Aquest itinerari, que farem en bicicleta, ens permetrà 
fer un breu recorregut a través del poblament antic 

i medieval de la Garriga, per copsar les diverses 
formes d’ocupació i explotació del territori al llarg 
dels segles. Masies medievals, una capella romànica, 
l’església de la Doma, vil·les romanes...
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Visites comentades al Centre de Visitants 
de la Garriga
Lloc: Centre de Visitants de la Garriga
Dia: 24
Horari: 11 i 12 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. Nova, 46
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Tel.: 931 13 70 31

Visites comentades per tal de fer un recorregut per 
la història i el patrimoni de la Garriga a través de 
l’espai museïtzat del Centre de Visitants. El Centre de 
Visitants de la Garriga és un nou equipament turístic 
amb un espai dedicat a la interpretació del patrimoni 
i la història garriguencs, i està situat dins l’edifici 
art déco dels antics safareigs municipals, obra de 
l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall.
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Itinerari guiat “Patrimoni i memòria”
Lloc: centre urbà de la Garriga
Dia: 24
Horari: 18 h
Punt de trobada: Centre de Visitants de la Garriga
Adreça: ctra. Nova, 46
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Tel.: 93 113 70 31

La petja de la Guerra Civil a la Garriga configura 
una extensa geografia de la memòria, i alhora està 
estretament lligada amb el patrimoni arquitectònic 
del nucli urbà. Us proposem una passejada pel 
centre urbà, resseguint alguns dels principals llocs 
vinculats amb els records de la Guerra Civil i gaudint i 
admirant, al mateix temps, el patrimoni del poble.

gAvÀ
Baix Llobregat
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Jornades de portes obertes al Parc Arqueo-
lògic Mines de Gavà amb activitat
Lloc: Parc Arqueològic Mines de Gavà
Dia: 25
Horari: de a 10 a 14.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Jaume I, 7 
Organitza: Parc Arqueològic Mines de Gavà
Tel.: 93 263 96 50

Jornada de portes obertes durant les quals es 
desenvoluparà l’activitat “Construïm una destral 
de bronze”. Demostració de fosa de metall per 
donar a conèixer els processos tècnics i bàsics 
per comprendre la metal·lúrgia com a mètode 
de transformació del mineral per a l’elaboració 
posterior d’instrumental.

gElidA
Alt Penedès
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Racons de patrimoni: Can Pascual
Lloc: Gelida
Dia: 25
Horari: 18.30 h
Punt de trobada: Masia de Can Pascual
Adreça: ctra. de Gelida a St. Llorenç d’Hortons, abans 
d’arribar al barri de les Cases Noves
Organitza: Associació d’Amics del Castell de Gelida
Tel.: 93 779 01 46 (Centre d’Interpretació del castell 
de Gelida)

Vine a conèixer aquells elements del patrimoni 
gelidenc més desconeguts, entrarem en espais 
privats que habitualment no es poden visitar. 
Primer es farà una visita a una part de la casa, i en 
acabar s’oferirà un concert a l’exterior de la masia. És 

imprescindible fer reserva prèvia al 93 779 01 46 o 
ci@castellgelida.org.
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Ruta modernista de Gelida
Lloc: Gelida
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: plaça de l’Església 
Organitza: Associació d’Amics del Castell de Gelida
Tel.: 93 779 01 46 (Centre d’Interpretació del castell 
de Gelida)

Recorregut guiat per nou cases modernistes del 
centre de Gelida: Cal Boada, Casa Delgado, Ca 
l’Adela o Casa Figueras, Cal Palahí, Casa Folch, Casa 
Sara, Cal Jové (que habitualment es pot visitar per 
l’interior), Can Valls o Escoles Velles i Casa Pallejà. És 
imprescindible fer reserva prèvia al 93 779 01 46 o 
ci@castellgelida.org.
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Visita guiada al castell de Gelida 
Lloc: castell de Gelida
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, 10.30 i 12.30 h; dia 25, 10.30 h 
Punt de trobada: Centre d’Interpretació del Castell 
de Gelida
Adreça: camí del Castell, s/n
Organitza: Associació d’Amics del Castell de Gelida
Tel.: 93 779 01 46 (Centre d’Interpretació del castell 
de Gelida)

Recorregut guiat pel recinte inferior del castell, 
que inclou un audiovisual, la visita a l’església 
de Sant Pere i a l’exposició permanent del Centre 
d’Interpretació. La durada aproximada de la visita 
és de 45 min.

La Galera

La Garriga Gavà
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Un passeig per la història de Sant Pere de 
Galligants. Pare Abat, hi ha pelegrins!
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona - 
monestir de Sant Pere de Galligants
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: monestir de Sant Pere de Galligants
Adreça:  c. de Santa Llúcia, 8 
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Girona
Tel.: 972 20 46 37 / 972 20 26 32

Divertida visita teatralitzada per donar a conèixer 
la vida i els costums dels monjos que visqueren al 
monestir de Sant Pere de Galligants i de la societat 
del segle xii en general.

 131 

Visites guiades als Banys Àrabs de Girona
Lloc: Banys Àrabs de Girona
Dies: 24 i 25
Horari: 12.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Ferran el Catòlic, s/n
Organitza: Consell Comarcal del Gironès
Tel.: 972 19 07 97

Els Banys Àrabs és un edifici d’estil romànic que es 
va construir l’any 1194 i que imitava l’estructura dels 
banys musulmans. Les visites guiades us permetran 
conèixer la interessant història d’aquest edifici tan 
singular, i al mateix temps es comentaran les carac-
terístiques més interessants de la seva arquitectura. 
Amb les explicacions que us oferiran els guies podreu 
imaginar el funcionament original de les sales: el 
vestuari, amb les magnífiques columnes i capitells, el 
frigidarium, el tepidarium i el caldarium.

 132 

Els indrets de repressió
Lloc: diversos indrets de la ciutat 
Dia: 25 
Horari: d’11 a 13 h
Punt de trobada: Museu d’Història de la Ciutat
Adreça:  c. de la Força, 27
Organitza: Museu d’Història de la Ciutat i Ajunta-
ment de Girona
Tel.: 972 22 22 29

Recorregut que ens explica com es va exercir la 
repressió durant la Guerra Civil en els dos bàndols. 
En el marc del 75è aniversari de l’esclat de la Guerra 
Civil, aquest itinerari ens traslladarà als principals 
escenaris on la ciutadania gironina va patir les 
conseqüències de la Guerra Civil: empresonaments, 
consells de guerra, judicis sumaríssims, tortures 
i afusellaments. El recorregut comença al Museu 
d’Història de la Ciutat i posteriorment es visiten els 
espais que s’integren a la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica, com són el refugi antiaeri del Jardí de 
la Infància, la presó provincial i la fossa comuna. La 
visità anirà a càrrec de Jaume Prat. Places limitades, 
és imprescindible fer la reserva prèvia. El Museu 
disposa d’un autobús per al desplaçament fins al 
cementiri.
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Visita comentada a la mostra “Santiago 
Sobrequés i Vidal. Un compromís amb 
Girona, 1911-2011”
Lloc: sala d’exposicions del Museu d’Història de la 
Ciutat
Dia: 24 
Horari: de 18 a 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: placeta de l’Institut Vell, 1
Organitza: Museu d’Història de la Ciutat i Ajunta-
ment de Girona
Tel.: 972 22 22 29

Enguany Girona celebra el centenari del naixement 
de l’historiador gironí Santiago Sobrequés i Vidal 
(1911-1973) i la ciutat li ret un homenatge amb 
aquesta mostra. Santiago Sobrequés era un home 
molt arrelat i estimat a Girona per diverses raons: 
perquè a l’institut havia format moltes generacions 
de gironins i gironines, perquè amb les seves investi-
gacions havia ensenyat el passat de la ciutat als seus 
habitants i també perquè havia estimulat i dirigit 
nombroses entitats culturals, esportives i ciutadanes. 
L’activitat anirà a càrrec dels seus comissaris, Jaume 
Sobrequés i Mercè Morales.

 134 

Jornades de portes obertes al Museu 
d’Història dels Jueus
Lloc: Museu d’Història dels Jueus
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 18 h; dia 25, de 10 a 14 h
Punt de trobada: recepció del Museu d’Història 
dels Jueus
Adreça: c. de la Força, 8
Organitza: Patronat Call de Girona
Tel.: 972 21 67 61

El Museu d’Història dels Jueus us proposa un 
recorregut pels aspectes de la vida quotidiana, la 
cultura i la història de les comunitats jueves de la 
Catalunya medieval.

gironEllA
Berguedà
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Itinerari del riu de Viladomiu Vell
Lloc: colònies de Viladomiu Vell i Viladomiu Nou
Dia: 23
Horari: 10.30 h
Punt de trobada: Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
Organitza: Consorci del Parc Fluvial de les Colònies 
del Llobregat
Tel.: 93 825 06 89

Recorregut de tres quilòmetres per l’entorn de la 
Colònia de Viladomiu Vell, seguint la història de tres 
generacions d’una mateixa família que entenen 
l’entorn d’una manera ben diferent. Durant l’itinerari 
trobareu set plafons que expliquen la relació de les 
colònies industrials amb el seu entorn natural i amb 
els elements i els espais bàsics de tota colònia (horts, 
resclosa, canal, etc.), i també explicacions del bosc 
de ribera i el bosc mediterrani. Els plafons disposen, 
també, d’activitats per fer in situ.

 136 

Visita guiada a la Torre de l’Amo de 
Viladomiu Nou - Centre d’Interpretació de 
les colònies tèxtils del Llobregat
Lloc: Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
Dia: 25
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Organitza: Consorci del Parc Fluvial de les Colònies 
del Llobregat
Tel.: 93 825 06 89

Per descobrir com vivien, fa cent anys, els amos 
de les colònies tèxtils del Llobregat, es pot visitar 
la torre dels antics propietaris de la colònia 
de Viladomiu Nou. Totes les colònies tenien la 
seva torre. Era la residència dels amos quan 
feien estada a la colònia i un símbol del seu 
poder econòmic i social. La torre de Viladomiu 
Nou s’estrenà l’any 1902. Un segle més tard, 
podem imaginar-nos què significava controlar 
una colònia industrial mentre passegem per 
les habitacions de l’edifici i pugem a la torreta, 
des d’on es pot gaudir d’una magnífica vista 
del conjunt de la colònia, dels voltants i de les 
muntanyes prepirinenques. Podreu descobrir 
espais com el vestíbul, el despatx, l’habitació 
del bisbe, l’habitació del matrimoni i dels fills, el 
menjador, la galeria, la cuina, el rebost i alguna 
sorpresa que val la pena conèixer. La visita a la 
torre inclou, també, l’entrada a l’exposició “Soroll 
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de telers, soroll de diners”, que permet anar-se 
introduint en el món de les colònies industrials i 
entendre què significava viure i treballar en una 
colònia tèxtil.

grAnollErs
Vallès Oriental
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Concert de música antiga
Lloc: església de Sant Julià de Palou
Dia: 23 
Horari: 20.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. del Canonge Oliveras, 1
Organitza: Museu de Granollers
Tel.: 93 842 68 41

En el marc del projecte Palou: paisatge rural, paisatge 
cultural, alumnes de l’Escola Municipal de Música 
Josep M. Ruera ens oferiran un repertori de música 
antiga a l’església de Sant Julià de Palou, un dels 
pocs edificis gòtics ben conservats de la comarca.

 138 

Conferència “A Roca Umbert tindràs pa per 
tota la vida”, a càrrec d’Alfredo Cela
Lloc: Biblioteca Roca Umbert
Dia: 23 
Horari: 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 77
Organitza: Biblioteca Roca Umbert
Tel.: 93 860 44 50 

“A Roca Umbert tindràs pa per tota la vida”. Això és el 
que sentien dir els treballadors quan entraven a Roca 
Umbert. Com era la fàbrica durant la Guerra Civil, el 
franquisme i la transició? Història i vida quotidiana 
s’enllacen gràcies al treball de l’Alfredo Cela, histo-
riador que ha fet la seva tesina entorn de la història 
social de la fàbrica. Recuperant la documentació 

d’arxiu (fotografies, llibres de comptes, etc.) i gràcies 
a l’ajuda d’antics treballadors ens acostarem al dia a 
dia de la fàbrica.
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Patchword: un taller d’històries tèxtils a la 
Fàbrica Roca Umbert
Lloc: Biblioteca Roca Umbert
Dia: 24
Horari: 17.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 77
Organitza: Biblioteca Roca Umbert
Tel.: 93 860 44 50 

Estirant el fil del passat tèxtil de la Fàbrica Roca 
Umbert agafarem l’agulla per enfilar noves històries, 
amb un laboratori de lletres i imatges, dinamitzat per 
Glòria Gorchs, bibliotecària, i adreçat a famílies amb 
infants a partir de 4 anys. Places limitades, cal fer 
inscripció prèvia a la biblioteca, al 93 860 44 50 o a 
bru@ajuntament.granollers.cat.

 140  
Itinerari per Palou
Lloc: Palou
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: antigues escoles de Palou
Adreça: pg. del Doctor Fàbregas, s/n
Organitza: Museu de Granollers, Associació de Veïns 
del poble de Palou i Associació de Propietaris del 
poble de Palou
Tel.: 93 842 68 41

Dins el projecte Palou: paisatge rural, paisatge cultu-
ral, us proposem aquest itinerari guiat pels principals 
elements patrimonials de Palou, amb aturades 
a cada un d’ells i petites explicacions de caràcter 
històric, natural, literari, anecdòtic... amb una clara 
observació al patrimoni natural que s’imbrica en 
aquest municipi amb el món agrari i amb el món 

industrial, fent una atenció especial als recs i mines 
visibles. També es farà atenció en el patrimoni agrari 
i natural que han fet de Palou un paratge singular 
que cal entendre i valorar com un paisatge cultural 
que cal preservar.
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Joc de pistes per Palou
Lloc: Palou
Dia: 24
Horari: de 17 a 19 h 
Punt de trobada: antigues escoles de Palou
Adreça: pg. del Doctor Fàbregas, s/n
Organitza: Esplai Guai de Palou
Tel.: 93 842 68 41

Dins el projecte Palou: paisatge rural, paisatge 
cultural, es proposa un joc de pistes al voltant del 
patrimoni arquitectònic i natural de l’antic nucli del 
poble de Palou. Una activitat familiar per anar redes-
cobrint, de manera simpàtica, elements patrimonials 
com la torre de les Aigües o el camí ral.

 142  
Presentació de la nova senyalització i 
mapa patrimonial de Palou
Lloc: a la fita de Palou. Antigues escoles de Palou
Dia: 23
Horari: 20 h
Punt de trobada: Antigues escoles de Palou
Adreça: pg. del Doctor Fàbregas, s/n
Organitza: Museu de Granollers, Associació de Veïns 
del poble de Palou i Associació de Propietaris del 
poble de Palou
Tel.: 93 842 68 41

Dins el projecte Palou: paisatge rural, paisatge cul-
tural, es presentarà la nova senyalització informativa 
sobre Palou, la fita termenal que es troba actualment 
ubicada al pati de les antigues escoles de Palou i 
també el fullet de caràcter turístic i cultural sobre 
Palou i les rutes proposades per a la seva descoberta.

guissonA
Segarra
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VII concurs de fotografia “Una mirada al 
patrimoni”
Lloc: Museu de Guissona Eduard Camps
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Tint, 2
Organitza: Patronat d’Arqueologia de Guissona
Tel.: 973 55 14 14

“Una mirada al patrimoni” és un concurs de foto-
grafia que s’ha convertit en una ocasió excepcional 
per fer un recorregut pel patrimoni de la comarca de 
la Segarra mitjançant l’objectiu d’una càmera foto-
gràfica. D’aquesta manera també es fonamenta el 
coneixement del patrimoni cultural més proper entre 
els joves (monuments, jaciments, museus, etc.), i del 
patrimoni intangible (festes, celebracions, etc.).

Granollers    Guissona
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La Llacuna

Hostalric

HosPitAlEt dE llobrEgAt, l’
Barcelonès
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Visita nocturna a la Vila Vella
Lloc: barri de la Vila Vella
Dia: 23
Horari: 21 h
Punt de trobada: Museu de l’Hospitalet - L’Harmonia 
Espai d’Art
Adreça: pl. de Josep Bordonau, 6
Organitza: Museu de l’Hospitalet
Tel.: 93 338 13 96

Visita nocturna comentada als llocs més emble-
màtics i significatius de la part més antiga de la 
ciutat. En aquesta passejada es descobreixen alguns 
dels aspectes més interessants i desconeguts de la 
nostra història: des dels casalots de les famílies més 
importants fins al lloc de l’antic hospital medieval 
que dóna nom a la nostra ciutat. 

HostAlriC
La Selva
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Visita guiada al castell d’Hostalric
Lloc: castell d’Hostalric
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: Oficina de Turisme (Ajuntament 
d’Hostalric)
Adreça: c. del Raval, 45
Organitza: Ajuntament d’Hostalric
Tel.: 972 86 45 65

Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, la vila 
d’Hostalric conserva quasi en la seva integritat un 
dels llegats monumentals més notables de l’època 
medieval catalana i està presidida per l’imponent 
fortalesa militar d’època moderna. La visita al castell 
ens permetrà gaudir de magnífiques panoràmiques, 

ens introduirà en el món de la fortificació militar 
d’època moderna i ens farà reviure els fets històrics 
més rellevants de la vila d’Hostalric.
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Visita guiada al nucli antic d’Hostalric
Lloc: castell d’Hostalric
Dia: 24
Horari: 12 h
Punt de trobada: Oficina de Turisme (Ajuntament 
d’Hostalric)
Adreça: c. del Raval, 45
Organitza: Ajuntament d’Hostalric
Tel.: 972 86 45 65

Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, la vila 
d’Hostalric conserva quasi en la seva integritat un 
dels llegats monumentals més notables de l’època 
medieval catalana i està presidida per l’imponent 
fortalesa militar d’època moderna. La visita al nucli 
antic ens permetrà conèixer el valuós i sorprenent 
patrimoni medieval tot passejant pel camí de ronda 
de les muralles i admirant els quasi 600 metres de 
la muralla restaurada recentment. Transportats ja a 
l’esplendorós passat medieval del municipi, la torre 
dels Frares ens seduirà per la seva majestuositat i des 
del seu mirador podrem gaudir d’una de les millors 
vistes de la vila i el seu entorn.

iguAlAdA
Anoia
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Visita guiada a l’església de Sant Jaume 
Sesoliveres
Lloc: església de Sant Jaume Sesoliveres
Dia: 25
Horari: 10 h
Punt de trobada: davant l’església
Adreça: urbanització Sant Jaume Sesoliveres. C. de 
l’Ermita, s/n
Organitza: Institut Municipal de Cultura i Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
Tel.: 93 804 67 52

Visitar l’Església romànica de Sant Jaume Sesoliveres 
és endinsar-se en el coneixement del Camí de Sant 
Jaume al seu pas per Igualada en la ruta entre 
Montserrat i Cervera. Sant Jaume és de pas obligat 
pels pelegrins que han iniciat el Camí al Monestir 
de Montserrat després de completar els 31 km de 
la primera etapa fins a Igualada. Construïda a finals 
del segle xii, depenia de la comunitat benedictina de 
Montserrat. Va ser restaurada el 1995 i és Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

llACunA, lA
Anoia
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Excursió a la plana d’Ancosa
Lloc: La Llacuna
Dia: 25 
Horari: de 9 a 13 h
Punt de trobada: pl. Major
Organitza: Ajuntament de La Llacuna. Regidoria 
de Cultura
Tel.: 93 897 60 63

L’excursió consistirà en la visita a les restes del mo-
nestir cistercenc d’Ancosa, el pou els monjos, el roure 
monumental d’Ancosa i finalment una visita a Venc. 
La sortida, que tindrà lloc a les 9 h a la plaça Major, 
es farà en cotxe particular fins a Torrebusqueta, es 
caminarà uns 35 minuts fins a la primera parada; la 
tornada fins al punt d’inici es farà caminant. 

llAnçÀ
Alt Empordà
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Pobles amb música
Lloc: Llançà
Dia: 25
Horari: de 17 a 20 h
Punt de trobada: davant l’església del port
Adreça: c. del Port
Organitza: Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tel.: 972 51 43 55

L’església de Santa Maria del port de Llançà és una 
capella de cementiri que data del segle xvii. Com 
moltes de les esglésies marineres, diu la llegenda 
que va ser un capità de vaixell que la va fer construir 
perquè la verge el va salvar d’una tempesta a alta 
mar. Es venera la verge del Carme, que és la patrona 
dels mariners, i és d’on surt la processó el 16 de juliol.

i lh
L’Hospitalet de Llobregat
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Llinars del Vallès Lloret de Mar

llEidA
Segrià
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Visita al castell del Rei del turó de la Seu 
Vella
Lloc: turó de la Seu Vella
Dia: 24
Horari: 12 h
Punt de trobada: porta dels Apòstols
Adreça: Seu Vella 
Organitza: Associació d’Amics de la Seu Vella de 
Lleida i Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida
Tel.: 973 23 36 21

Coneixerem amb profunditat els elements recuperats 
del conjunt monumental del castell del Rei de Lleida, 
del Turó de la Seu Vella.
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Viatgem a la Lleida medieval
Lloc: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Dia: 24 
Horari: 18 i 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. Sant Crist, 1
Organitza: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Tel.: 973 28 30 75

Recorregut dinamitzat que permetrà descobrir 
aspectes de la vida quotidiana de la Lleida 
baixmedieval: el menjar, el vestir, el paisatge i els 
costums de l’època. L’activitat incorpora un taller 
d’indumentària medieval.
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Viatgem a la Lleida medieval
Lloc: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Dia: 25
Horari: 11 i 12 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Sant Crist, 1

Organitza: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Tel.: 973 28 30 75

Recorregut destinat a famílies amb nens i nenes 
d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys. La visita 
permetrà descobrir aspectes de la vida quotidiana me-
dieval i inclou un taller anomenat “Paisatges sonors”.
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Vols conèixer com era una vil·la romana?
Lloc: Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Dia: 25 
Horari: 12.30 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Sant Crist, 1 
Organitza: Museu de Lleida i Ajuntament d’Albesa
Tel.: 973 28 30 75

Visita guiada a través dels objectes de la vil·la 
romana del Romeral conservats al Museu de Lleida, 
a càrrec de Lluís Marí, arqueòleg responsable del 
jaciment. Prèviament, a partir de les 10 h, es farà una 
visita comentada al jaciment del Romeral, a Albesa, a 
càrrec de Lluís Marí.

lliçÀ d’Amunt
Vallès Oriental
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Les arrels del nostre poble: itineraris pel 
patrimoni de Lliçà d’Amunt
Lloc: Itinerari al voltant de Can Manent i la torre de 
Can Manent
Dia: 24
Horari: 9 h
Punt de trobada: s’informarà en fer la inscripció 
Organitza: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Tel.: 93 860 72 29

Recorregut i visita guiada al voltant de les masies de 
Can Manent i la Torre de Can Manent. Cal inscriure’s 
telefonant al 93 860 72 29.

llinArs dEl vAllès
Vallès Oriental
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Jornades de portes obertes a La Torrassa
Lloc: monument de La Torrassa
Dies: 24 i 25
Horari: de 10 a 13 i de 17 a 20 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pista forestal que va d’El Coll a Can Bordoi
Organitza: Ajuntament de Llinars del Vallès
Tel.: 93 841 38 42

Jornada de portes obertes de la torre romana 
coneguda com La Torrassa. Des d’aquesta construcció 
rehabilitada, amb basament romà i alçat d’època 
medieval, tindreu les vistes de l’entorn que tenien els 
pobladors del pla, que expliquen els usos que tenia i 
la seva ubicació estratègica.

llorEt dE mAr
La Selva
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Jornades de portes obertes i visita guiada 
a Can Saragossa
Lloc: Can Saragossa
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dies 23 i 24, de 9 a 13 i de 16 a 19 h; dia 25, 
de 10 a 13 h. Visita guiada a les 11.30 h
Punt de trobada: espai de recepció de la masia de 
Can Saragossa
Adreça: av.  de la Vila de Tossa, s/n
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 36 47 35

La història del mas de Can Saragossa segueix el ritme 
de la història del poble de Lloret. En els orígens era 
un dels masos més antics de la vila. Les reformes 
modernistes del segle xix el van convertir en un 
lloc d’estiueig de luxe fins a la seva reforma com a 
hotel l’any 1954. Actualment, acull les exposicions 

de pintura de Joan Laverias i, a la planta baixa, 
l’exposició sobre la fi del món iber a Lloret com a 
centre col·laborador del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya (MAC).
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Jornades de portes obertes i visita guiada 
al Castell de Sant Joan
Lloc: castell de Sant Joan
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 13 i de 16 a 20 h. Visita guiada a 
les 16 h
Punt de trobada: espai de recepció del Castell de 
Sant Joan
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 36 47 35

Situat al cim del turó que separa les platges de 
Lloret de Mar i Fenals, el castell de Sant Joan data 
d’inicis del segle xi, possiblement en època de la 
senyora Sicardis i els seus fills, Senyors de Lloret 
(1041-1110), tenia sota la seva jurisdicció el terme 
feudal de Lloret. L’any 1079 se’n consagrà la capella, 
però de la fortificació originària en resten només els 
fonaments de la torre de l’homenatge, la muralla est, 
uns vestigis al costat sud i diverses sitges excavades a 
la roca, actualment tapades. 
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Jornades de portes obertes i visita guiada 
al cementiri modernista
Lloc: cementiri modernista 
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 8 a 20 h. Visita guiada a les 18 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: camí del Bon Repòs, s/n
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 36 47 35

El cementiri modernista de Lloret de Mar fou una 
obra que es projectà a finals del segle xix i que es va 
anar configurant durant els primers anys del segle 
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xx. És, sens dubte, un conjunt d’indubtable interès 
que obre una àmplia perspectiva del que va ser l’art 
funerari durant aquella època. Hi varen participar 
arquitectes i escultors de renom, com Josep Puig 
i Cadafalch, Antoni M. Gallissà i Soqué, Lluís 
Llimona, Vicenç Artigas i Albertí, Bonaventura Conill i 
Montobbio, Ismael Smith o Eusebi Arnau, i deixebles 
de l’escola de Gaudí.
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Jornades de portes obertes i visita guiada 
als Jardins de Santa Clotilde
Lloc: Jardins de Santa Clotilde
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 20 h. Visita guiada a les 13 h (última 
admissió, una hora abans del tancament)
Punt de trobada: espai de recepció dels Jardins de 
Santa Clotilde
Adreça: pg. dels Jardins, s/n
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 37 04 71

Els Jardins de Santa Clotilde, dissenyats a la manera 
dels antics jardins, suaus i al mateix temps austers, 
del Renaixement italià, van ser realitzats per Nicolau 
Rubió i Tudurí quan tenia vint-i-vuit anys i encara 
estava en plena efervescència l’admiració pel seu 
mestre en l’art de la jardineria, Forestier. Aquí Rubió 
oblida la lliçó hispanoàrab, que es confon entre les 
imatges del jardí francès que li ensenya Forestier 
amb la seva col·laboració en els jardins de Montjuïc, i 
es desplaça cap a la recuperació de l’esperit renaixen-
tista italià, com a essència de la modernitat. 
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Jornades de portes obertes al Museu del 
Mar
Lloc: Museu del Mar
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dies 23 i 24, de 10 a 13 i de 16 a 20 h; dia 25, 
de 10 a 13 i de 16 a 19 h. Visita guiada a les 10 h
Punt de trobada: espai de recepció del museu

Adreça: pg. de Camprodon i Arrieta, 1
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 36 47 35

El Museu del Mar compta amb cinc eixos principals 
d’interpretació de la història marinera de Lloret: 
Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant el món, 
Lloret després dels velers i Més enllà de la platja. 
L’equipament té una col·lecció de maquetes de 
vaixells que els experts qualifiquen d’extraordinària 
i una col·lecció d’altres objectes i materials que 
contribueixen decisivament en la tasca de comunicar 
els temes que s’hi exposen. Durant tot el dia el 
Museu del Mar farà jornada de portes obertes i a les 
10 h hi haurà una visita guiada. 

mAnllEu
Osona
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Visita a la colònia Rusiñol
Lloc: colònia Rusiñol
Dia: 25
Horari: 11 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. de Manlleu a la Gleva, km 21
Organitza: Museu Industrial del Ter
Tel.: 93 851 51 76

La colònia Rusiñol, situada Ter amunt del nucli de 
Manlleu, va ser una de les més importants de la vila. 
Jaume Rusiñol, avi de Santiago Rusiñol, va comprar 
a principis de la dècada de 1870 l’antiga colònia de 
can Remisa per convertir-la en la Fàbrica de Hilados 
y Tejidos de Algodón de Jaime Rusiñol. Després 
de la mort de l’avi i constituïda la societat Rusiñol 
Hermanos, es van aixecar els edificis més singulars, 
com l’església, els habitatges pels treballadors i 
la residència familiar: el Cau Faluga. La colònia 
Rusiñol és avui un dels elements més rellevants del 
patrimoni industrial del Ter.

mAnrEsA
Bages
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Descobreix els secrets del Parc de la Sèquia
Lloc: Centre de Visitants del Parc de la Sèquia
Dia: 25
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: Parc de l’Agulla de Manresa 
Organitza: Parc de la Sèquia
Tel.: 93 877 22 31

Amb un GPS (que podeu portar de casa o us deixa-
rem al Centre de Visitants) descobrireu els secrets del 
Parc de l’Agulla i la Sèquia seguint un recorregut pel 

Parc de l’Agulla i el seu entorn i descobrint la història 
i els elements arquitectònics de la Sèquia. Aquells 
que descobriu tots els secrets, rebreu un premi per 
continuar coneixent el Parc de la Sèquia. L’activitat 
tindrà una durada aproximada d’una hora, i es podrà 
fer entre les 10 i les 14 h, sempre que quedin GPS 
disponibles. 
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Patrimoni amb banda sonora
Lloc: nucli històric de Manresa
Dia: 24
Horari: de 10 a 14 h 
Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa
Adreça: via de Sant Ignasi, 40
Organitza: Ajuntament de Manresa, Arxiu Comarcal 
del Bages, Conservatori Municipal de Música de 
Manresa, Museu Comarcal de Manresa, Museu de 
Geologia Valentí Masachs, Museu de la Seu, Museu 
de la Tècnica de Manresa, Oficina de Turisme de 
Manresa, Parc de la Sèquia
Tel.: 93 878 40 90 / 93 875 34 10

Visita guiada “Els sons de la història”. Un viatge 
musical pels escenaris de la història de Manresa. Ac-
tuacions musicals als principals espais patrimonials 
de la ciutat al llarg de tot el matí. 
Descobreix la història de Manresa, des de la formació 
de la ciutat medieval fins al patrimoni del segle xx, 
tot seguint els espais musicats. 
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Jornada de portes obertes: visites guiades 
i tallers relacionats amb la construcció del 
patrimoni
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa 
Dia: 25
Horari: de 10 a 14 h 
Punt de trobada: al lloc 
Adreça: ctra. de Santpedor, 55
Organitza: Museu de la Tècnica de Manresa 
Tel.: 93 877 22 31

m
Lloret de Mar

Manlleu

Manresa
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Visites guiades i tallers relacionats amb la construcció 
del patrimoni.
D’11 a 13 h: taller “Construïm els dipòsits!”. Amb 
l’ajuda d’un plànol i d’unes petites peces de 
fusta haureu d’intentar construir els arcs dels antics 
dipòsits d’aigua de la ciutat. 
D’11 a 13 h: taller “Fem de cintaires!”. Per mitjà d’uns 
petits telers manuals de fusta haureu de fer-vos la 
vostra pròpia bosseta de cintes.
Visites guiades a les dues exposicions permanents 
del Museu: a les 11 h, visita guiada a “La Sèquia i 
l’Aigua”; a les 12 h, visita guiada a “La Cinteria”. 

mArtorEll
Baix Llobregat
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El castell de Rosanes, el castell de 
Martorell
Lloc: serra de les Torretes - serra de l’Ataix - turó 
del Pairet
Dia: 25
Horari: 10 h 
Punt de trobada: pl. de l’Església 
Organitza: Ajuntament de Martorell i Museus i Centre 
d’Estudis Martorellencs
Tel.: 93 775 07 95 / 93 774 22 23

Itinerari a peu per la serra de les Torretes i visita 
comentada al castell de Rosanes o del Pairet.

mAsiEs dE rodA, lEs
Osona
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Jornada de portes obertes al monestir de 
Sant Pere de Casserres 
Lloc: monestir de Sant Pere de Casserres
Dies: 23, 24 i 25
Horari: d’11 a 17.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. del Parador de Turisme de Vic

Organitza: Consell Comarcal d’Osona
Tel.: 93 744 71 18

El monestir de Sant Pere de Casserres és un antic 
monestir benedictí construït al segle xi. L’església, 
consagrada el 1050, és una grandiosa basílica de 
tres naus i tres absis; una de les obres mestres del 
romànic català. Al costat hi ha un campanar massís 
i les dependències monàstiques primitives, entre les 
quals destaquen el claustre i l’hospital.

mAsnou, El
Maresme
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Visita guiada al cementiri del Masnou
Lloc: cementiri del Masnou
Dia: 25
Horari: 11.30 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: av.  de Joan XXIII, 100
Organitza: Museu Municipal de Nàutica del Masnou
Tel.: 93 557 18 30

El cementiri del Masnou és un veritable museu a 
l’aire lliure. L’activitat proposa apropar-se a l’obra 
d’escultors, artistes i arquitectes destacats que 
van treballar al Masnou sota encàrrec de famílies 
importants. Podrem veure obres d’arquitectes i 
mestres d’obra com Maurici Augé i Robert, Eduard 
Balcells i Buigas, Bonaventura Bassegoda i Amigó, 
Gaietà Buïgas i Monravà; grans escultors de renom 
dins dels ambients burgesos, com ara Rafael Atché i 
Farré, Fausto Barata i Rossi, Pere Carbonell i Huguet, 
Josep Llimona i Bruguera i Josep Maria Subirachs, 
entre altres.

mAtAdEPErA
Vallès Occidental
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Visita guiada als elements patrimonials de 
la zona del Turó dels Rossos
Lloc: Can Solà del Racó (Turó dels Rossos)
Dia: 24
Horari: de 9 a 13 h
Punt de trobada: davant l’església parroquial
Adreça: pl. de Mossèn Jaume Torres
Organitza: Ajuntament de Matadepera, amb la 
col·laboració d’”Anem a fer un tomb”
Tel.: 93 787 02 00

Visita d’un seguit d’elements patrimonials situats 
a Can Solà del Racó, a la zona del Turó dels Rossos, 
part dels quals van ser recuperats gràcies al projecte 
“Posada en valor d’elements de patrimoni rural de la 
Costa i el Tet Mont-Rodon de Matadepera”. Barraques 
de vinya, feixes, pedreres i forns de calç que ens 
permetran descobrir una Matadepera molt diferent a 
l’actual i un ric patrimoni en elements de pedra seca. 
Al Casal de Cultura, situat al carrer de Pere Aldavert, 
es podran consultar documents i audiovisuals.

mAtAró
Maresme
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De la Iluro romana a la Mataró del segle xvi
Lloc: Mataró
Dia: 24
Horari: 18 h
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró
Adreça: La Riera, 48
Organitza: Institut Municipal de Promoció Econòmica 
i Institut Municipal d’Acció Cultural 
Tel.: 93 758 26 98

Tot passejant coneixerem la Mataró romana i els 
nombrosos vestigis arqueològics que la ciutat d’Iluro 

ofereix. La taberna, les torres de la muralla, el mercat 
públic i les termes seran part de l’itinerari, que culmi-
narà amb la visita a la muralla del segle xvi.
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Taller familiar “Et convido a casa!”
Lloc: Ca l’Arenas, centre d’art del Museu de Mataró
Dia: 24
Horari: 18 
Punt de trobada: al lloc 
Adreça: c. d’Argentona, 64
Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural de 
Mataró i Museu de Mataró 
Tel.: 93 741 29 30

Les activitats familiars dels dissabtes a Ca l’Arenas 
són un complement per apropar les exposicions tem-
porals del centre al públic infantil i familiar. A partir 
del taller “Et convido a casa!”, coneixerem la figura 
de l’artista mataroní Jordi Arenas i aprendrem a fer 
cartells. Activitat recomanada a partir dels 5 anys. 
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El modernisme a Mataró
Lloc: Mataró
Dia: 24
Horari: 11 h 
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró
Adreça: La Riera, 48
Organitza: Institut Municipal de Promoció Econòmica 
i Institut Municipal d’Acció Cultural 
Tel.: 93 758 26 98

Ruta urbana pels edificis més significatius del 
Modernisme mataroní en una síntesi històrica per 
l’època i amb referències biogràfiques dels principals 
arquitectes del moment, sobretot del mataroní Josep 
Puig i Cadafalch. Passejant per la ciutat descobrireu, 
entre altres, la casa natal de Puig i Cadafalch, el saló 
de sessions de l’Ajuntament, el mercat del Rengle i 
la gran joia del Modernisme a Mataró: la casa Coll 
i Regàs.

Les  Masies de Roda El Masnou Matadepera

Martorell
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Visita guiada a la vil·la romana de Torre 
Llauder
Lloc: clos arqueològic de Torre Llauder
Dia: 24 
Horari: 12h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: av.  de Lluís Companys, s/n
Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural de 
Mataró i Museu de Mataró 
Tel.: 93 758 23 61 

Construït el 1980, el clos arqueològic conserva les 
restes d’una vil·la romana d’època d’August (finals 
del segle i aC), amb paviments decorats amb mosaic, 
que va pertànyer al territori de la ciutat romana 
d’Iluro (l’antiga Mataró romana). Descoberta l’any 
1961, fou declarada el 1964 Monumento Histórico 
Artístico de Interés Nacional (actualment, Bé Cultural 
d’Interès Nacional). Actualment amb el Pla director 
de Torre Llauder (2008) s’està excavant part del 
jaciment, s’ha millorat la conservació amb la 
instal·lació d’una coberta provisional, i es treballa en 
la restauració de les restes.
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Visita guiada al conjunt dels Dolors
Lloc: Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
Dia: 24
Horari: 18 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Beata Maria, 3
Organitza: Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
Tel.: 93 758 23 61

El conjunt dels Dolors, recinte unitari format per 
diverses dependències (capella, sagristia, sala de 
juntes, cor i cripta), decorat per Antoni Viladomat i 
Manalt segons encàrrec de la Venerable Congregació 
dels Dolors de Santa Maria de Mataró i acabat l’any 
1737, és un dels exemples més complets de l’art 
barroc a Catalunya.
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Visita guiada al Museu de Mataró
Lloc: Can Serra. Museu de Mataró
Dia: 24
Horari: 19 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: el Carreró, 17-19
Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural de 
Mataró i Museu de Mataró 
Tel.: 93 741 29 30

Visita guiada a l’exposició permanent relacionada amb 
la història de la ciutat: “Iluro, ciutat romana”, ofereix 
en cinc àmbits temàtics, una aproximació al Mataró 
d’època romana que les excavacions dels darrers anys 
han permès conèixer molt millor. L’exposició “Mataró, 
ciutat mediterrània”, fa un recorregut en tres grans 
àmbits per la història de la ciutat des dels temps 
medievals i moderns fins a l’actualitat. 

mirAvEt
Ribera d’Ebre
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Exposició temporal “Per bruixa i metzine-
ra. La cacera de bruixes a Catalunya”
Lloc: castell de Miravet
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Punt de trobada: al monument
Adreça: pl. de Jaume el Just, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 40 73 68

Últims dies per veure aquesta exposició que pretén 
donar les claus per respondre els interrogants que 
suscita el fenomen de la bruixeria i també la repres-
sió a la qual va estar sotmesa. La mostra ens du a la 
història –la gènesi del fenomen, la cacera de bruixes 
i la seva fi– de la mà del record de la cultura popular 
i es mou essencialment entre dos àmbits territorials: 
Catalunya i el conjunt de l’Europa cristiana.
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Jornades de portes obertes al castell de 
Miravet
Lloc: castell de Miravet
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Punt de trobada: al monument
Adreça: pl. de Jaume el Just, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 40 73 68

Imponent fortificació i el millor exemple 
d’arquitectura templera a Catalunya, situat en un 
emplaçament excepcional sobre el riu Ebre. La 
fortalesa consta de diferents recintes, entre els quals 
es destaquen el pati d’armes i la capella romànica. 
Construït pels musulmans en el segle xi, va ser 
un dels darrers reductes islàmics de Catalunya. El 
comte Ramon Berenguer IV el va donar a l’orde del 
Temple, que el va reformar i ampliar. La seva situació 
estratègica farà que tingui protagonisme en diferents 
moments històrics, com la Guerra dels Segadors, la 
de Successió, etc.

moiÀ
Bages
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Jornades de portes obertes a la Casa Rafael 
Casanova
Lloc: Casa Rafael Casanova
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 13.30 i de 16 a 19 h
Punt de trobada: al monument
Adreça: c. de Rafael Casanova, 8
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 93 830 01 43 

Casa on va néixer el 1660 Rafael Casanova, conseller 
en Cap de la ciutat de Barcelona i heroi de la seva 
defensa durant el setge de les tropes borbòniques el 
1714. La planta noble manté la decoració pictòrica 

del segle xviii. L’exposició mostra la història de la 
família Casanova i la història de Moià, així com la 
figura i activitat política i militar de Rafael Casanova, 
especialment durant el setge de Barcelona en la 
Guerra de Successió.
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Visita guiada a la Casa Natal Rafel Casano-
va i Museu Arqueològic de Moià
Lloc: Casa Natal de Rafel Casanova
Dies: 24 i 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Rafael Casanova, 8
Organitza: Museu de Moià i Museu d’Història de 
Catalunya
Tel.: 93 820 91 34 / 93 830 01 43 / 938 20 85 35

Visita guiada a la Casa Natal de Rafel Casanova, on 
coneixerem el personatge i el seu paper en la Guerra 
de Successió. Seguidament, visita guiada al Museu 
Arqueològic de Moià, on coneixerem la prehistòria 
del Moianès, i molt especialment les troballes de les 
coves del Toll.
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Tallers i activitats prehistòriques
Lloc: Parc Prehistòric de les Coves del Toll
Dies: 23, 24 i 25
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: crta. N-141C de Moià a Collsuspina, punt 32 
(a 6 km de Moià)
Organitza: Museu de Moià
Tel.: 93 820 91 34 / 93 820 85 35

Tallers i activitats de com vivia l’home a la prehis-
tòria. Les activitats es realitzaran en el poblat neolític, 
situat al Parc Prehistòric de les Coves del Toll. Les 
activitats són per a totes les edats.

Mataró Miravet Moià
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Jornada de portes obertes al Museu 
Arqueològic de Moià
Lloc: Museu Arqueològic de Moià
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 13.30 i de 16 a 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Rafael Casanova, 8
Organitza: Museu de Moià
Tel.: 93 820 91 34 / 93 830 01 43 / 93 820 85 35

El Museu està organitzat en diferents espais temàtics, 
que a partir de les restes trobades a les coves del 
Toll permeten estudiar la prehistòria al moianès. 
Hi trobareu la situació geogràfica de la cova, la 
formació geològica, la fauna del quaternari (ós 
de les cavernes), la presència humana i les seves 
conseqüències (estil de vida, feina, eines, malalties 
i mort, enterraments, dòlmens, etc.). El Museu està 
concebut amb un caire molt didàctic. La visita es pot 
completar amb l’exposició interactiva i tàctil “Entra 
al toca toca”.

mollEt dEl vAllès 
Vallès Oriental
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Els 1000 Joans 
Lloc: Museu Abelló
Dia: 25 
Horari: 12 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Berenguer III, 122
Organitza: Fundació Municipal Joan Abelló
Tel.: 93 544 50 99

Activitat familiar sobre la col·lecció de retrats de la 
Fundació Joan Abelló, visita i tallers.
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Visita a les col·leccions modernistes de la 
casa del Pintor Abelló
Lloc: casa del Pintor Abelló
Dia: 24 
Horari: 11.30 h 
Punt de trobada: Museu Abelló
Adreça: c. de Berenguer III, 122
Organitza: Fundació Municipal Joan Abelló
Tel.: 93 544 50 99

Visita a les col·leccions modernistes de la casa del 
pintor Abelló. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 544 
50 99 o a l’adreça museuabello@molletvalles.cat.
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Visites nocturnes comentades al menhir 
de Mollet
Lloc: jardí de la Biblioteca, parc de Can Mulà
Dia: 23 
Horari: 20.30 i 21 h
Punt de trobada: parc de Can Mulà
Adreça: parc de Can Mulà
Organitza: Fundació Municipal Joan Abelló
Tel.: 93 544 50 99

Visites comentades al menhir de Mollet, cal fer 
inscripció al Museu Abelló (93 544 50 99 o
museuabello@molletvalles.cat

molló
Ripollès
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Camí de la retirada
Lloc: Molló i coll d’Ares
Dia: 25
Horari: 9 h 
Punt de trobada: Ajuntament de Molló
Adreça: c. de Sant Sebastià, 2
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Tel.: 972 740 936

Caminada des de Molló fins a coll d’Ares, seguint 
el camí que van seguir els exiliats de la guerra civil 
espanyola quan marxaven cap a França, després de 
la derrota de l’exèrcit republicà. La ruta surt de Molló 
i arriba fins a coll d’Ares, on fins fa pocs anys hi havia 
les duanes espanyola i francesa i on encara avui hi ha 
la línia de frontera amb França.

mont-roig dEl CAmP
Baix Camp
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Concurs de dibuix i pintura dels rentadors 
per als joves 
Lloc: rentadors de Mont-roig del Camp
Dia: 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de la Murada
Organitza: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Tel.: 977 17 25 62

En el segle xviii ja hi ha constància escrita dels 
rentadors. Amb el concurs de dibuix no tan sols se’n 
vol descobrir l’arquitectura, la mina d’aigua que els 
abasteix, com es rentava o com es feia el sabó, sinó 
que ens endinsarem en la vida quotidiana de les 
dones durant molts segles en aquest espai. Un espai 
de comunicació i socialització femení; un món que 
s’ha perdut, però que encara perdura no tan sols 
en la memòria dels més grans sinó en el vocabulari 
quotidià. Els rentadors ja no s’utilitzen, però formen 
part del patrimoni del nostre poble, de la nostre 
història.
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Visita guiada als rentadors
Lloc: Rentadors de Mont-roig del Camp
Dia: 23
Horari: 16.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de la Murada

Organitza: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Tel.: 977 17 25 62

Al s. xviii ja hi ha constància escrita dels rentadors. 
Amb la visita guiada no tant sols es vol descobrir 
l’arquitectura, quina mina d’aigua els abasteix, 
com es rentava o com es feia el sabó, sinó que ens 
endinsarem en la vida quotidiana de les dones 
durant molts segles en aquest espai. Un espai de 
comunicació i socialització femení; un món que 
s’ha perdut però encara perdura no tan sols en la me-
mòria dels més grans sinó en el vocabulari quotidià. 
Els rentadors ja no s’utilitzen, però formen part del 
patrimoni del nostre poble, de la nostre història.

montblAnC
Conca de Barberà
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Visita guiada a les tres esglésies medievals 
de Montblanc
Lloc: Montblanc
Dia: 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: pl. de Santa Maria,1
Organitza: Ajuntament de Montblanc
Tel.: 977 86 00 09 / 977 86 17 33

Visites guiades amb concerts de l’Schola Cantorum 
Sant Miquel de Montblanc, a les tres esglésies 
monumentals de la vila. Comença a Santa Maria la 
Major “La Catedral de la muntanya”, amb audició 
del monumental orgue del segle xvii; continua al 
monestir-santuari de la Mare de Déu de la Serra, 
fundat al segle xii, amb el cant polifònic de “Salve 
Regina”, i acaba a l’església romànica de Sant Miquel, 
del segle xiii, i seu de les Corts Catalanes el 1307 i 
1370, amb el seu excepcional enteixinat original, 
amb cant gregorià, amb peces dels segles x i xi.

     Mollet del Vallès Molló Mont-roig del Camp Montcada i Reixac
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montCAdA i rEixAC 
Vallès Occidental
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Itinerari per la Montcada medieval
Lloc: Museu - rec Comtal - torre dels Frares - ermita 
de Reixac
Dia: 25
Horari: de 10 a 12.30 h
Punt de trobada: Museu Municipal de Montcada
Adreça: Casa de la Vila, c. Major, 32
Organitza: Museu Municipal de Montcada i Ajunta-
ment de Montcada i Reixac
Tel.: 93 565 11 21

Viatge al passat medieval de Montcada i Reixac a 
través d’un recorregut pels vestigis de fa més de 
mil anys que es conserven a la ciutat: el rec Comtal, 
la torre dels Frares i l’ermita de Reixac. L’itinerari 
començarà amb una petita introducció al Museu 
Municipal de Montcada i es realitzarà íntegrament 
en autocar.

montmEló
Vallès Oriental
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Vine a descobrir milers d’anys d’història 
sota l’asfalt del carrer
Lloc: visita guiada (c. de Balmes i Verdaguer) – xerra-
da (Sala de la Concòrdia, Ajuntament de Montmeló)
Dia: 24 
Horari: visita guiada, de 18 a 19 h, i xerrada, de 19.30 
a 20.30 h 
Punt de trobada: Ajuntament de Montmeló (Sala de 
la Concòrdia)
Adreça: pl. de la Vila, 1
Organitza: Museu Municipal de Montmeló
Tel.: 93 572 11 66

Us convidem a participar en la inauguració de 
l’itinerari de visita d’un jaciment arqueològic situat 

al nucli urbà de Montmeló, el qual, entre els anys 
2007 i 2010, va proporcionar importants evidències 
prehistòriques i romanes d’aquesta població. 
L’activitat s’iniciarà amb una visita guiada al jaciment, 
al llarg de la qual podreu recórrer els diferents àmbits 
a través de la senyalització instal·lada al mateix 
carrer. Continuarà amb una xerrada impartida per les 
arqueòlogues que van dirigir les intervencions. Tam-
bé podreu participar en diversos tallers organitzats 
pel Museu de Montmeló.

montornès dEl vAllès
Vallès Oriental
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Art contemporani a Montornès
Lloc: diversos carrers de la població
Dia: 25
Horari: 10 h
Punt de trobada: davant l’Ajuntament
Adreça: av.  de la Llibertat, 2 
Organitza: Ajuntament de Montornès del Vallès
Tel.: 93 572 11 70

Recorregut guiat en un petit tren per tots els 
elements artístics i escultures de la localitat, amb 
explicació dels elements i de la seva història, així com 
dels artistes que varen crear l’obra.

mórA d’EbrE
Ribera d’Ebre
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Música de sempre
Lloc: castell de Móra d’Ebre
Dia: 25
Horari: 18.30 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: raval de Jesús, s/n
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre
Tel.: 649 058 707 (Ferran)

Música amb joves promeses ebrenques al castell de 
Móra d’Ebre.
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Visita comentada al castell de Móra
Lloc: castell de Móra d’Ebre
Dia: 25
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: porta d’entrada al castell
Adreça: pl. del Castell
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre
Tel.: 977 40 0012

Recorregut pel castell de Móra d’Ebre en què es 
visitarà la torre fusellera, el centre d’interpretació de 
les guerres carlines i la cisterna del castell.

murA
Bages
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Descobreix el patrimoni de Mura, de 
l’església de Sant Martí al molí del Mig
Lloc: Mura
Dia: 25
Horari: 11.30 h 
Punt de trobada: Ajuntament de Mura
Adreça: Puig-gili, s/n
Organitza: Ajuntament de Mura
Tel.: 93 831 72 26

Veniu a conèixer part del patrimoni arquitectònic i 
cultural d’aquest petit municipi medieval situat al cor 
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
Podreu gaudir d’un recorregut guiat i comentat pels 
carrers empedrats del poble i visitar dos dels seus 
principals recursos, l’església romànica de Sant Martí 
i el molí del Mig, envoltats per un paisatge rural ple 
d’història i de llegendes.

nAvArClEs
Bages
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VIII concurs de fotografia i exposició 
Lloc: capella romànica de Sant Bartomeu
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, 18 h, inauguració; dia 25, de 12 a 14 
i de 18 a 20 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Sant Bartomeu, s/n
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Navarcles i GRUPART - EL CORO
Tel.: 93 831 00 11

VIII concurs de fotografia i exposició “Navarcles en 
festes”. Inauguració el dia 24 de setembre a les 6 de 
la tarda. L’exposició estarà oberta al públic els dies 24 
i 25 de setembre i 1, 2, 8 i 9 d’octubre.

n
Montmeló

Montornès del Vallès

Móra d’Ebre Mura
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olèrdolA
Alt Penedès
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Concert
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olèrdola
Dia: 24 
Horari: de 19 a 23 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: castell d’Olèrdola 
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Olèrdola
Tel.: 93 423 21 49 / 93 890 14 20

Descobreix grups de música d’estil molt divers en 
un entorn extraordinari! Organitzem un concert de 
gent jove per a gent de totes les edats. El conjunt 
arqueològic d’Olèrdola es convertirà en una plata-
forma perquè conegueu la música que s’està fent a 
casa nostra. Podreu “moure l’esquelet” envoltats de 
tombes medievals!

PAlAfolls
Maresme
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Palafolls recorreguts arquitectònics
Lloc: centre de Palafolls
Dia: 25
Horari: d’11 a 12 h
Punt de trobada: MiD (Escola Municipal de Música 
i Dansa)
Adreça: pl. del Fòrum Palatiolo, s/n
Organitza: Ajuntament de Palafolls
Tel.: 93 762 06 11

Recorregut guiat pels tres edificis més emblemàtics 
de l’arquitectura contemporània del municipi. Es vi-
sitaran l’edifici del MiD (edificat a partir dels mòduls 
de l’antiga escola, obra de Meritxell Inaraja i Genís), 
el palauet de l’arquitecte japonès Arata Isozaki i la 
Biblioteca (obra pòstuma de l’arquitecte català Enric 
Miralles). Una passejada per descobrir els detalls i les 
anècdotes d’aquests tres edificis emblemàtics.

PAlAfrugEll
Baix Empordà
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Un viatge als orígens de Palafrugell
Lloc: veïnat de Santa Margarida (Palafrugell)
Dia: 24
Horari: 10.30 h 
Punt de trobada: església de Santa Margarida
Organitza: Museu del Suro de Palafrugell
Tel.: 972 30 78 25

Visita comentada per l’historiador Joan Badia i 
Homs de l’església de Santa Margarida i els masos 
del veïnat.

PAlAmós
Baix Empordà

 198 

Visita guiada al parc del convent dels 
Agustins 
Lloc: parc del convent dels Agustins
Dia: 24
Horari: 17 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: parc del convent dels Agustins 
Organitza: Museu de la Pesca
Tel.: 972 60 04 24

El parc del convent dels Agustins concentra un 
alt valor patrimonial pels vestigis arquitectònics i 
defensius dels segles xvi-xviii que s’hi localitzen. El 
nom del parc prové de les restes del segon convent 
dels agustins, que es trobava en aquesta mateixa 
localització. La visita transcorrerà pel nou parc i les 
restes reubicades: portalada de l’església, rosassa i 
claustre, i tindrà en compte la història, les anècdotes 
i el valor patrimonial del conjunt. Visita a càrrec de 
l’arquitecte responsable del projecte, Quim Esteve, i 
de l’especialista de patrimoni Gabriel Martin.
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Visita guiada a l’antic parvulari municipal, 
l’Escola Ruiz Giménez, i accés al refugi de 
l’escola construït durant la Guerra Civil
Lloc: edifici de l’Espai del Barri (antic parvulari) i 
edifici de l’Escola Ruiz Giménez
Dia: 24
Horari: 11 h 
Punt de trobada: edifici de l’Espai del Barri (antic 
parvulari)
Adreça: c. de Mossèn Cinto Verdaguer, 12
Organitza: Servei d’Arxiu Municipal de Palamós
Tel.: 972 60 04 24

Palamós conserva dos edificis amb un notable interès 
patrimonial construïts durant la Segona República al 

servei de l’ensenyament públic. Són l’antic parvulari 
municipal, bastit entre 1936 i 1937, i l’Escola Ruiz 
Giménez, inaugurada el 1933. L’escola compta 
amb un refugi excavat al pati durant la Guerra Civil, 
darrerament se n’ha obert un segon accés i s’han 
consolidat la totalitat de les galeries, de manera que 
es pot visitar en tot el seu recorregut. 
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Ruta literària “El Palamós de Truman 
Capote”
Lloc: Palamós
Dia: 24
Horari: 19 h
Punt de trobada: Museu de la Pesca
Adreça: Moll pesquer, s/n
Organitza: Museu de la Pesca i Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Palamós
Tel.: 972 60 0424

Ruta en commemoració del 50è aniversari de 
l’arribada de Truman Capote a Palamós, que hi va 
passar tres temporades –les primaveres i estius 
de 1960, 1961 i 1962– buscant la tranquil·litat 
necessària per poder escriure la seva obra mestra A 
sang freda. El recorregut explica què va poder veure i 
viure, amb quins personatges va coincidir, on anava... 
En definitiva, la ruta fa un recorregut pel Palamós de 
Truman Capote. Places limitades. Cal fer la reserva 
prèvia (tel. 972 60 04 24).
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Visita guiada a les barques del peix, la 
subhasta i el Museu de la Pesca
Lloc: Museu de la Pesca
Dia: 23 
Horari: 17 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: Moll pesquer, s/n
Organitza: Museu de la Pesca
Tel.: 972 60 04 24

o p
Olèrdola

Palafolls Palafrugell Palamós
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Observarem l’arribada de les barques de pesca al 
port de Palamós, visitarem dues barques de pesca, 
veurem la subhasta del peix amb l’espectacle 
d’espècies acabades de pescar. Tot seguit, al Museu 
de la Pesca, entendrem el present del sector pesquer 
aprofundint en la seva història. Places limitades, cal 
fer la reserva prèvia (tel. 972 60 04 24).
 
PArEts dEl vAllès 
Vallès Oriental

 202 

Visita guiada a tres masies de Parets
Lloc: La Marineta, Torre de Malla i Torre de Cellers
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, a les 17 h; dies 24 i 25, a les 12 h 
Punt de trobada: als llocs
Adreça: c. de Marineta, 1; camí de la Torre de Malla, 
s/n; c. de la Torre de Cellers, s/n
Organitza: Ajuntament de Parets del Vallès
Tel.: 93 573 98 00

Visita guiada a tres de les masies de Parets del Vallès 
reconegudes com a elements de gran riquesa arqui-
tectònica. Cal fer inscripció prèvia a l’Ajuntament.

PiErA 
Anoia
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Coneixent el nostre entorn 
Lloc: Piera
Dia: 24
Horari: 16 h
Punt de trobada: Estació dels FGC de Piera
Adreça: c. de l’Estació, s/n
Organitza: Ajuntament de Piera
Tel.: 93 778 82 00 (ext. 178, Sra. Mireia)

Passejada per Piera i el seu entorn natural més 
proper: la Plana, la riera Guinovarda, el nucli antic de 
Piera, el Castell de Fang i el torrent del Gall Mullat. Si 

us agrada caminar, envoltar-vos de gent, redescobrir 
el patrimoni de la vila i conèixer la història de Piera, 
aquesta és la vostra! L’excursió ofereix aquest ventall 
de possibilitats tot caminant per la riera Guinovarda 
i el Castell de Fang. Descobrirem el perquè de la seva 
importància al llarg de la història de Piera, així com el 
tarannà que ha pres la vila ahir i avui. 
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Patrimoni de Piera: els joves descobreixen 
el nostre entorn
Lloc: Mas Bonans
Dia: 25 
Horari: 10 h
Punt de trobada: font del Prat
Adreça: font del Prat (final del passeig del Prat)
Organitza: Ajuntament de Piera
Tel.: 93 778 82 00 (ext. 178, Sra. Mireia)

Excursió a Mas Bonans. Des de la font del Prat 
passant per la urbanització de la Venta Can Mussarro 
s’arribarà a Mas Bonans. L’itinerari que se segueix és 
planer i senzill en tot el seu recorregut i està envoltat 
de bons paisatges fins a arribar al conjunt històric de 
Can Orpí, sense oblidar-nos de l’ermita de la Mare de 
Déu del Roser, que es manté fidel a la masia al llarg 
dels anys i de la història pierenca.

PlA dE sAntA mAriA, El
Alt Camp
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Visita a l’ermita de Sant Ramon 
Lloc: muntanya Sant Ramon del Pla de Santa Maria
Dia: 25
Horari: 10 h (durada: 3 h)
Punt de trobada: església romànica de Sant Ramon 
Adreça: pl. de Sant Ramon
Organitza: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Tel.: 977 63 00 06

Visita a les restes de l’ermita de Sant Ramon, bé de-
clarat d’interès local, i el seu entorn lligat a la cultura 
de la construcció de la pedra en sec. Podrem observar 
estructures típiques de pedra en bancals disposats 
en terrasses i elements característics de les voltes de 
pedra a la font dels vorals de l’ermita.

PoblA dE ClArAmunt, lA
Anoia
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Visita guiada al castell de Claramunt
Lloc: castell de Claramunt
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 13.30 (+30) i de 16 a 18.30 h (+30)
Punt de trobada: al lloc
Adreça:  castell de Claramunt
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt
Tel.: 670 22 55 16 / 93 808 60 75

El castell de Claramunt és el principal atractiu arqui-
tectònic, històric i turístic de la Pobla de Claramunt. 
Data del segle x i se situa dalt d’un turó des del qual 
es pot contemplar una magnífica vista de l’entorn 
natural que l’envolta. El monument forma part del 
patrimoni de la Generalitat. És un dels deu millors 
castells de Catalunya i el millor de l’Anoia.

PoblA dE lillEt, lA
Berguedà
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Descobrint tots els racons dels Jardins 
Artigas
Lloc: Jardins Artigas de La Pobla de Lillet 
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: taquilla dels Jardins Artigas de La 
Pobla de Lillet
Adreça: via del Carrilet, s/n
Organitza: Oficina de Turisme de La Pobla de Lillet
Tel.: 93 823 61 46

Descobreix tots els racons d’aquesta magnífica 
obra de Gaudí a través d’una visita guiada. Vine a 
conèixer aquest espai en què arquitectura i natura es 
combinen en perfecta harmonia.

Port dE lA sElvA, El
Alt Empordà
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Jornades de portes obertes al monestir de 
Sant Pere de Rodes
Lloc: monestir de Sant Pere de Rodes
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 20 h
Punt de trobada: al monument
Adreça: camí del Monestir, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 19 42 31

Monestir benedictí fundat al segle ix que en els seus 
inicis era una humil cel·la monàstica. En els segles xi i 
xii el monestir adoptà la que serà la seva configuració 
principal, encara que va ser objecte de successives 
reformes fins al 1835, quan és abandonat definiti-
vament. L’element més important del monument 
és l’església, obra cabdal i única en el seu tipus dins 
del romànic català, en destaquen els capitells de 
tipus califal. Destaquen també la torre de defensa, el 
campanar i els dos claustres superposats. El conjunt 
es completa amb l’església de Santa Helena i el 
poblat de Santa Creu.

PrAts dE rEi, Els
Anoia
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Descobreix la història de la torre de la 
Manresana
Lloc: Torre de la Manresana
Dia: 24
Horari: de 10 a 11.30 h
Punt de trobada: davant la Torre de la Manresana

Parets del Vallès Piera El Pla de Santa Maria La Pobla de Claramunt

La Pobla de Lillet
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del Patrimoni
a Catalunya

Adreça: Torre de la Manresana
Organitza: Consorci per la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia
Tel.: 93 868 03 66

Pujar al seu cim és una petita aventura. La 
recompensa: l’esplèndida vista que contemplareu. La 
guia Rosa Sala ens explicarà tot de coses interessants 
sobre la torre i l’antic castell. La visita a la Torre de la 
Manresana inclou, també, la visita guiada a l’església 
de Sant Andreu i un audiovisual.

PrEmiÀ dE dAlt
Maresme
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IV Festa Ibèrica
Lloc: Cadira del Bisbe i Plaça de la Vila, 1
Dia: 25 
Horari: d’11 a 15 h
Punt de trobada: pl. de la Vila (Ajuntament antic)
Organitza: Museu de Premià de Dalt
Tel.: 93 693 15 74 - 93 693 15 15

Activitats diverses vinculades al món ibèric i romà 
dins de la programació de “Festivàlia”, des de visites 
guiades pel jaciment, fins a la teatralització d’un 
intercanvi comercial entre ibers i púnics, el taller 
“Officina monetalis i Scriptorium” (jocs romans), el 
taller d’antropologia “El món funerari” i la Fira de 
Museus.

Puig-rEig
Berguedà
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Visita guiada al Centre d’Interpretació de 
l’Església de la Colònia Pons
Lloc: església de Cal Pons
Dia: 24
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 19 h (inici de la visita a 
les hores en punt: 10, 11, 12, 13, 16, 17 i 18)

Punt de trobada: plaça de Sant Josep
Organitza: Consorci del Parc Fluvial de les Colònies 
del Llobregat
Tel.: 93 825 06 89

El Centre d’Interpretació de l’Església de la Colònia 
Pons mostra el paper que va tenir l’Església en la 
consolidació del sistema de colònia industrial a 
Catalunya, explicat tant des del punt de vista dels 
treballadors i treballadores com dels amos de les co-
lònies. Les visites se centren en tres espais de l’edifici 
religiós museïtzats: la capella de Santa Llúcia, el cor i 
la cripta. Mitjançant audiovisuals d’última generació 
es fa reviure al visitant aquesta apassionant història. 

rEus
Baix Camp

 212 

Gaudí Centre 
Lloc: pl. del Mercadal, 3
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. del Mercadal, 3
Organitza: Patronat Municipal de Turisme i Comerç
Tel.: 977 010 670

Vine a l’únic centre temàtic dedicat a la vida i obra 
de Gaudi, un viatge fascinant que et submergirà en 
el món màgic i la creativitat desbordant del geni de 
l’arquitectura. Entra en un museu modern, un nou 
i sorprenent espai d’interpretació dissenyat amb les 
últimes tecnologies, on experimentaràs amb les 
maquetes tàctils i interactives, descobriràs els secrets 
de la seva innovadora arquitectura i gaudiràs de 
l’espectacle audiovisual multipantalla de 360º.

riPoll
Ripollès
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Visita guiada a la Farga Palau i al Museu 
Etnogràfic 
Lloc: Farga Palau i Museu Etnogràfic
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: Farga Palau
Adreça:  pg. de la Farga Catalana, s/n
Organitza: Museu Etnogràfic de Ripoll
Tel.: 972 70 31 44

La Farga i els seus productes. Visita a la Farga Palau, 
fundada al segle xvii, que va estar activa fins al 1978. 
Tot i que originàriament era una farga de ferro va ser 
transformada i va acabar treballant l’aram. Actual-
ment encara s’hi poden veure en perfecte estat les 

trompes, els martinets, la roda hidràulica i el forn. La 
visita conclou al Museu Etnogràfic de Ripoll, on es fa 
un recorregut centrat en els objectes de ferro i d’aram 
que formen part de les seves principals col·leccions.
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Visita guiada al monestir de Santa Maria
Lloc: monestir de Santa Maria
Dia: 24
Horari: 17 h
Punt de trobada: monestir de Santa Maria
Adreça: pl. de l’Abat Oliba, s/n
Organitza: Patronat del Monestir
Tel.: 972 70 42 03

La primera església va ser fundada pel comte Guifré 
el Pelós l’any 879. Va arribar al màxim esplendor 
en mans de l’Abat Oliba. A l’interior es conserva 
l’element romànic més important, la portada del 
segle xii, altrament coneguda com la Bíblia en Pedra; 
també hi ha les tombes del comte Guifré el Pelós 
i de Ramon Berenguer III, entre altres. A l’altar, la 
imatge de la verge Maria feta en mosaic, i a la capella 
de Sant Joaquim, Sant Eudald, patró de Ripoll. El 
claustre de doble planta està situat al costat sud de 
l’església i va ser construït en diverses etapes. Cal 
destacar-ne l’ala nord, amb capitells ricament ador-
nats, del segle xii. La resta, fruit de la reconstrucció 
del segle xix, s’adscriu en el neogòtic.
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Visita guiada a l’Scriptorium
Lloc: Scriptorioum
Dies: 23 i 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: raval de l’Hospital, 2
Organitza: Ajuntament de Ripoll
Tel.: 972 70 45 95

L’Scriptorium és una exposició permanent que, de 
manera interactiva i didàctica, ofereix la possibilitat 

r
     Premià de Dalt Reus Ripoll

Puig-Reig
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de conèixer el passat cultural de la població i la 
importància que el monestir de Santa Maria va 
tenir, al llarg dels segles x-xii, en la producció i còpia 
de manuscrits, alguns dels quals van ser dels més 
importants d’Europa.

riPollEt
Vallès Occidental
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Conèixer el barri 
Lloc: barri del Pont Vell - Quatre Cantons - Tiana
Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: olivera de la cruïlla dels carrers de 
Nostra Senyora dels Àngels i de l’Estació (Ripollet)
Adreça: c. de Nostra Senyora dels Àngels / c. de 
l’Estació
Organitza: Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí 
d’en Rata (PMC, Ajuntament de Ripollet) i Museu de 
Cerdanyola (Ajuntament de Cerdanyola)
Tel.: 93 692 33 22 / 93 594 60 57

Recorregut guiat de descoberta de la zona situada 
a cavall dels límits de Cerdanyola i Ripollet. A través 
dels noms dels carrers, dels edificis singulars i de 
les torres d’estiueig o dels equipaments públics, els 
participants podran descobrir la història dels barris 
del Pont Vell - Quatre Cantons i Tiana, que es van co-
mençar a formar al llarg dels segles xix i xx en temps 
dels primers estiuejants i de la indústria incipient. 
Aquesta activitat forma part del projecte “Pont 
Vell - Tiana, el vincle de la nostra història” que 
desenvolupen els serveis de patrimoni de Ripollet 
i Cerdanyola i que s’integra dins de les Festes de la 
Tardor del barri.
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On són els límits?
Lloc: barri del Pont Vell - Quatre cantons
Dia: 24
Horari: 11 h

Punt de trobada: c. de Nostra Senyora dels Àngels
Organitza: Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí 
d’en Rata (PMC, Ajuntament de Ripollet) i Museu de 
Cerdanyola (Ajuntament de Cerdanyola)
Tel.: 93 692 33 22 / 93 594 60 57

Taller per a nens i nenes de descoberta dels límits 
entre els termes municipals de Cerdanyola i Ripollet. 
Durant l’activitat, plantejada com un joc a manera 
de gimcana, els participants hauran de descobrir, a 
través de diferents pistes, noms de carrers o antics 
plànols on es troben aquests límits i per què han anat 
canviant al llarg del temps. Aquesta activitat s’integra 
dins de la Festa del Barri del Pont Vell - Quatre 
Cantons i forma part del projecte “Pont Vell - Tiana, 
el vincle de la nostra història” que desenvolupen els 
serveis de patrimoni de Ripollet i Cerdanyola.
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Jornada de portes obertes al Centre 
d’Interpretació del Patrimoni i al Molí 
d’en Rata
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en 
Rata
Dia: 25 
Horari: d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Molí d’en Rata, 1
Organitza: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata, Patronat Municipal de Cultura i 
Ajuntament de Ripollet
Tel.: 93 594 60 57

Durant tot el dia, hi haurà jornada de portes obertes 
al Centre d’Interpretació del Patrimoni, on es poden 
visitar les exposicions “Protagonistes, 6 ripolletencs 
que deixen petjada”, “Les veus d’un barri” i “Ripollet 
i la mesura del temps”. També es pot visitar l’edifici 
del Molí d’en Rata i descobrir el funcionament d’un 
antic molí fariner.
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Recorregut històric pel nucli antic de 
Ripollet
Lloc: nucli antic de Ripollet
Dia: 25
Horari: 18 h
Punt de trobada: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata
Adreça: c. del Molí d’en Rata, 1
Organitza: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata, Patronat Municipal de Cultura i 
Ajuntament de Ripollet
Tel.: 93 594 60 57

Itinerari pel Ripollet històric a partir del qual podrem 
descobrir alguns dels racons més significatius de 
la ciutat.

 220 

Visita guiada al Molí d’en Rata
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en 
Rata
Dia: 25
Horari: 17 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Molí d’en Rata, 1
Organitza: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata, Patronat Municipal de Cultura i 
Ajuntament de Ripollet
Tel.: 93 594 60 57

Visita guiada a un antic molí fariner a partir de la 
qual podrem conèixer el funcionament d’un dels 
darrers molins d’aquest tipus que va funcionar al 
Vallès Occidental i visitar l’exposició “El pa de la 
diversitat”.
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Visita guiada a l’exposició “Les veus d’un 
barri”
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en 
Rata

Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Molí d’en Rata, 1
Organitza: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Molí d’en Rata, Patronat Municipal de Cultura i 
Ajuntament de Ripollet
Tel.: 93 594 60 57

L’exposició “Les veus d’un barri” recull els resultats 
d’una de les actuacions que s’han dut a terme al barri 
de Can Mas, dins del Programa de Cultura i Proximi-
tat del Projecte d’Intervenció Integral del barri. La 
mostra recull la recerca documental i històrica i, en 
especial, els testimonis dels habitants del barri.

riudECAnyEs
Baix Camp
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Jornades de portes obertes al monestir 
d’Escornalbou
Lloc: monestir d’Escornalbou
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Punt de trobada: al monument
Adreça: ctra. d’Escornalbou, s/n
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 83 40 07

Tant el castell com l’església foren seu d’una canònica 
agustiniana fundada al segle xii. Posteriorment, va 
passar als franciscans. En la primera dècada del segle 
xx fou adquirit pel Sr. Eduard Toda, que el va restaurar 
i reconstruir lliurement, i hi va aplegar interessants 
col·leccions de gravats, ceràmica i objectes de tota 
mena, així com una notable biblioteca. Alguns dels 
elements més notables del conjunt són l’església 
romànica i l’habitatge del Sr. Toda, curosament res-
tituït i on es pot observar com era una casa senyorial 
de principis del 1900.

Ripollet

Riudecanyes

Ripoll
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roCA dEl vAllès, lA 
Vallès Oriental
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Concurs de fotografia “Les masies de la 
Roca i els seus rellotges de sol”
Lloc: Centre Cultural de La Roca
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: de 10 a 14 i de 17 a 21 h. Inauguració, el dia 
23 a les 19 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Lope de Vega, 10
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès
Tel.: 93 842 20 16

El concurs de fotografia “Les masies de La Roca i 
el seus rellotges de sol” es realitza de l’1 al 23 de 
setembre, donada la gran quantitat d’elements 
d’aquestes característiques que té el poble de la 
Roca. El dia 23 s’emetrà el veredicte, es lliuraran els 
premis i s’inaugurarà l’exposició, que es podrà visitar 
fins al 7 d’octubre.
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Xerrada “La Roca dels ibers i dels romans”
Lloc: Centre Cultural de La Roca
Dia: 23
Horari: 19.30 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Lope de Vega, 10
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès
Tel.: 93 842 20 16

Xerrada informativa sobre el patrimoni cultural de 
l’època dels ibers i dels romans a la Roca del Vallès. 
 

 225 

Visita guiada al patrimoni ibèric i romà
Lloc: municipi de la Roca del Vallès
Dia: 25
Horari: 9 i 11.30 h 
Punt de trobada: plaça de l’Ajuntament

Adreça: Catalunya, 24
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès
Tel.: 93 842 20 16

Es realitzaran visites guiades a diferents 
elements visibles de l’època ibèrica i romana a 
càrrec d’especialistes i historiadors. En acabar la 
visita s’oferirà una degustació basada en el tipus 
d’alimentació i gastronomia de l’època.

roCA, lA (vilAllongA dE tEr)
Ripollès
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El castell de la Roca
Lloc: la Roca
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: pl. de la Roca 
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Tel.: 972 74 09 36

Visita guiada pel nucli antic de la Roca, es passejarà 
pels carrers i s’explicarà l’arquitectura típica dels 
Pirineus, fins a les restes del que havia estat el castell 
de la Roca de Palencà, escenari on s’ubica la llegenda 
dels dos amants de la Roca.

rodA dE tEr
Osona
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Campanya d’excavacions al jaciment de 
l’Esquerda, 2011. Visita comentada
Lloc: jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda
Dia: 25
Horari: 11.30 h 
Punt de trobada: taller laboratori de l’Esquerda
Adreça: pl. de l’Esquerda
Organitza: Museu Arqueològic de l’Esquerda i Funda-
ció Privada l’Esquerda
Tel.: 93 854 02 71

Durant els mesos de juliol i agost s’excava al jaciment 
arqueològic de l’Esquerda (Osona). Aquesta visita, 
a càrrec dels directors de les excavacions, permet 
conèixer de primera mà els resultats de la campanya. 

rubió
Anoia

 228 

Visita de l’església de Santa Maria de Rubió 
i el seu retaule gòtic 
Lloc: Rubió
Dia: 25
Horari: de 10.30 a 11.30 h
Punt de trobada: davant l’església de Santa Maria 
de Rubió
Organitza: Consorci per a la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia
Tel.: 93 868 03 66

Visita guiada a l’església de Santa Maria de Rubió, un 
excepcional temple gòtic fortificat construït en un 
entorn rural, i el seu retaule gòtic, una de les obres 
pictòriques més importants del gòtic català.

sAbAdEll
Vallès Occidental
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Espais de la Guerra Civil a Sabadell
Lloc: Sabadell, ciutat
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: se n’informarà en formalitzar la 
inscripció
Organitza: Museus Municipals de Sabadell
Tel.: 93 727 85 55

Recorregut en autobús per diferents construccions, 
edificis i espais que es conserven a la ciutat de Sa-
badell relacionats amb la Guerra Civil (1936-1939). 
Es visitarà l’arsenal i polvorí situat prop de l’aeroport 
de Sabadell, l’antiga fàbrica Baygual i Llonch, que 
durant la guerra es va fer servir per al muntatge 
dels fuselatges dels xatos, i les restes de la garita 
de vigilància que protegia l’emissora del grup de 
protecció de vol de les Forces de l’Aire Republicanes. 
Inscripció prèvia al 93 727 85 55.
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Nova instal·lació d’un punt d’informació de 
la Xarxa d’Espais de Memòria 
Lloc: Museu d’Història de Sabadell
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23 i 24, de 17 a 20 h; dia 25, d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Sant Antoni, 13
Organitza: Museus Municipals de Sabadell
Tel.: 93 727 85 55

Amb la instal·lació d’un punt d’informació de la 
Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic 
de Catalunya al Museu d’Història de Sabadell es 
complementen els dos espais que hi havien a Saba-
dell inclosos en aquesta xarxa: l’arsenal i el polvorí 
de l’aeroport de Sabadell i les coves de Sant Oleguer. 
El punt d’informació consta d’un mapa de Catalunya 

s
La Roca (Vilallonga de Ter) Roda de Ter

Sabadell
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amb la distribució dels espais de la memòria que 
configuren la Xarxa, un ordinador amb connexió a 
internet per accedir a la seva pàgina web i els tríptics 
informatius editats dels diferents espais de la Xarxa.
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Del riu a les coves. Les riuades de 1962
Lloc: riu Ripoll
Dia: 24
Horari: de 9 a 12.30 h
Punt de trobada: se n’informarà en fer la inscripció 
Organitza: Museus Municipals de Sabadell
Tel.: 93 727 85 55

Recorregut guiat pel riu Ripoll centrat en un episodi 
concret: les riuades de 1962 que van provocar, a tot 
Sabadell, 32 morts, d’acord amb les xifres oficials, 
i van deixar sense casa moltes famílies. Veurem els 
indrets del riu Ripoll on les riuades van provocar més 
destrosses i les coves de Sant Oleguer, excavades 
en els talussos del riu, que feien d’habitatge i que 
recentment s’han adequat per a la visita del públic. 
Places limitades, cal fer la inscripció prèvia al 93 
727 85 55.

sAllEnt
Bages
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Visita guiada “Telers i Sants: la riquesa 
industrial de Sallent”
Lloc: Sallent: CAT Sallent, Casa Museu Torres Amat, 
Casa Museu St. Antoni M. Claret, Parc Pere Sallés
Dies: 24 i 25
Horari: de 10 a 13.30 h (aproximadament)
Punt de trobada: Centre d’Acollida Turística (CAT) 
de Sallent
Adreça: ctra. C-16, km 61 (La Botjosa) 
Organitza: Ajuntament de Sallent
Tel.: 93 820 68 49 (CAT Sallent) / 93 837 02 00 
(Ajuntament de Sallent)

Es visitaran diversos espais de la vila de Sallent, his-
tòricament pionera en la industrialització catalana. 
L’espai audiovisual del CAT Sallent “La Revolució 
Industrial a Catalunya” ens introduirà en l’època de 
la Revolució Industrial; la Casa Museu Torres Amat, 
antiga casa senyorial d’aquesta important família de 
la burgesia industrial; la Casa Museu de Sant Antoni 
M. Claret, que mostra la vida i obra del sant i la seva 
relació amb el món tèxtil, i el Parc Pere Sallés, únic 
a la zona.

sAnt Antoni dE CAlongE
Baix Empordà
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Conferència exposició “El poblament de la 
Costa Brava a l’època medieval”
Lloc: Teatre Mundet
Dies: 23 i 24
Horari: dia 23, 22 h (conferència i exposició), dia 24, 
de 10 a 13 i de 17 a 20 h (exposició)
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pg. Marítim, 70
Organitza: Ateneu Popular
Tel.: 972 65 15 17

Conferència exposició centrada entorn del tema “El 
poblament de la Costa Brava a l’època medieval”, que 
es complementarà amb l’exposició “Apocalíptica, els 
rastres de la mort a través de la història”.
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Itinerari guiat pels punts de defensa 
medievals de la badia
Lloc: Teatre Mundet
Dia: 25
Horari: 10 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pg. Marítim, 70
Organitza: Ateneu Popular
Tel.: 972 65 15 17

Itinerari guiat pels punts de defensa medievals 
de la badia que presidia el monestir de monges 
benedictines de Santa Maria del Mar.

sAnt bArtomEu dEl grAu
Osona
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Caminada
Lloc: diversos indrets
Dia: 25
Horari: 9 h
Punt de trobada: pl. del Dr. Griera
Organitza: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Tel.: 93 888 90 00 

Gaudeix del patrimoni natural i cultural de Sant Bar-
tomeu del Grau tot seguint alguns recursos romànics 
del municipi. Durant el seu traçat visitarem les restes 
de l’Església Vella i les esglésies romàniques de Sant 
Jaume de Fonollet i Sant Genís Sadevesa. Aquesta 
ruta està pensada per a tots els públics, hi haurà 
esmorzar per a tots els assistents.
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Concert a l’església de Sant Genís Sadevesa
Lloc: església romànica de Sant Genís Sadevesa
Dia: 24 
Horari: 21 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: Sant Genís Sadevesa
Organitza: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Tel.: 93 888 90 00 

Un any mes l’església romànica de Sant Genís 
Sadevesa acollirà un concert de música amb joves 
professionals. Tot seguit hi haurà sopar popular en el 
qual podran participar tots els assistents.

sAnt boi dE llobrEgAt
Baix Llobregat
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Jornades de portes obertes al Museu de 
Can Barraquer
Lloc: Museu de Can Barraquer i Termes Romanes
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, d’11 a 14 i de 17 a 20 h; dia 25, d’11 
a 14 h
Punt de trobada: Museu de Can Barraquer
Adreça: c. del Pont, 7
Organitza: Museu de Sant Boi
Tel.: 93 635 12 50

Jornada de portes obertes al nou Museu de Sant 
Boi, Can Barraquer, i a les Termes Romanes. Us 
convidem a visitar un dels espais termals millor 
conservats del país! També podreu conèixer el nou 
museu de Can Barraquer, un antic casal on va viure i 
morí el conseller en Cap Rafael Casanova. Hi podreu 
veure una exposició sobre l’evolució de Sant Boi 
en el territori, des del segle v aC fins a l’actualitat, i 
una exposició monogràfica sobre Rafael Casanova 
i l’origen i el perquè de la celebració de l’Onze de 
Setembre a Catalunya. 

sAnt CEloni
Vallès Oriental
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L’església parroquial de Sant Martí i 
l’esplendor del barroc. Visita guiada
Lloc: Sant Celoni
Dia: 25
Horari: 18 h
Punt de trobada: pl. de l’Església
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
Tel.: 93 864 12 13

La visita s’inicia davant la magnífica façana de 
l’església, amb la decoració esgrafiada barroca 
(1762) més destacada de Catalunya. Està estructu-

Sabadell Sant CeloniSant Boi de Llobregat

Sant Antoni de Calonge



Jornades
Europees
del Patrimoni
a Catalunya

rada en forma de retaule, amb representacions de 
les virtuts, àngels músics, el cel... L’itinerari segueix 
a l’interior del temple i acaba amb la pujada al 
campanar, que permet unes vistes espectaculars de 
la vila i el seu entorn natural.
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Pertegàs i la força. Un passeig pel Sant 
Celoni medieval. Visita guiada
Lloc: Sant Celoni
Dia: 24
Horari: 18 h
Punt de trobada: parc de la Rectoria Vella
Adreça: pg. de la Rectoria Vella, s/n
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
Tel.: 93 864 12 13

Iniciarem l’itinerari guiat al parc de la Rectoria Vella, 
visitarem Sant Martí de Pertegàs, antiga parròquia de 
la vila d’origen romànic, i el casal gòtic de la Rectoria 
Vella. Seguidament anirem al barri de la Força o nucli 
fortificat medieval. Es visitarà la torre de la Força, al 
carrer de les Valls. L’itinerari finalitzarà a la capella 
romànica de Sant Ponç, de l’antic hospital de mesells 
o leprosos.

sAnt CugAt dEl vAllès
Vallès Occidental
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Patrimoni Viu 2011. “Dues fires i un mercat”
Lloc: Museu de Sant Cugat
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, de 19 a 21 h; dia 24, de 10 a 13.30 i 
de 15 a 20 h; dia 25, de 10 a 14.30 h
Punt de trobada: Museu Monestir
Adreça: Jardins del Monestir, s/n 
Tel.: 93 589 63 66

“Patrimoni Viu” és un projecte de participació 
ciutadana organitzat pel Museu de Sant Cugat en el 
qual es convida les entitats culturals de la ciutat a dur 

a terme unes jornades de divulgació històrica. L’eix 
temàtic d’enguany és el comerç (el mercat i les fires 
tradicionals de maig i de setembre), aprofitant que 
enguany el mercat municipal celebra el centenari. 
Aquesta temàtica es treballarà mitjançant visites 
guiades a exposicions, dansa, teatre i tallers infantils, 
entre altres. Vegeu la programació completa a www.
museu.santcugat.cat

sAnt fEliu dE CodinEs
Vallès Oriental
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Visita a la balma d’en Xec
Lloc: balma d’en Xec
Dia: 23
Horari: 18.30 h
Punt de trobada: Cim de les Àguiles
Adreça: paratge del Pi i Solitari, crta. C-59, direcció 
Moià
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Tel.: 93 866 27 68

La balma d’en Xec es troba al paratge del Pi Solitari, 
camí del Cim d’Àguiles cap al Paré, sota la carretera 
C-59, direcció Moià. Un antic salt d’aigua ha anat 
erosionant els cingles de Bertí fins a formar aquestes 
balmes. L’esforç titànic de la pagesia de la zona va 
convertir una zona agresta i inexplorable en feixes 
fèrtils i amb gran abundància d’aigua, gràcies a 
l’aigua de la pluja que s’hi escorria. Aquesta balma va 
servir de refugi per als pagesos i el bestiar. 
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Visita guiada a la torre del Rellotge
Lloc: torre del Rellotge de Sant Feliu de Codines
Dia: 23
Horari: 22 h
Punt de trobada: pl. del Rellotge
Adreça: c. del Dr. Tomàs Borrell, s/n
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Tel.: 93 866 27 68

Entre els segles xvii i el xviii es va col·locar un rellotge 
públic a Sant Feliu de Codines perquè els ciutadans 
poguessin saber l’hora exacta. L’emplaçament va 
ser en un edifici enmig del barri de la Revenderia, 
fet que va comportar rivalitat amb el barri veí de la 
Vendreria, el qual va construir el seu propi campanar 
el 1796. 
La que fou la primera torre del Rellotge arrenca d’una 
altra edificació, sòlida i robusta –amb gran quantitat 
de detalls de forja destacables– que segurament 
fou erigida molt abans que la torre en si. La torre és 
de planta quadrada a l’inferior, i planta octogonal a 
la part superior; actualment està arrebossada d’un 
color blanc intens, i culminada per un pinacle cònic 
de pedra que es veu coronat per un forjat amb una 
campaneta. 

sAnt fEliu dE llobrEgAt
Baix Llobregat
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Visita guiada a la ruta modernista i al 
Palau Falguera
Lloc: ciutat i Palau Falguera
Dies: 24 i 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: Palau Falguera
Adreça: c. Falguera, 6
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 80 00

El Palau ha estat residència de pagesos, mercaders 
i nobles, lloc de visita de reis i reines. A la visita 
s’explicarà la historia del Palau i de les famílies que el 
van construir i ampliar al llarg del temps: els Falgue-
ra, els Amat, els Carcer, els Vilallonga, i la història i 
llegendes de la carrossa del marquès de Castellbell. 
El 1900 fou una data decisiva, es van divulgar les 
formes sinuoses de l’Art Nouveau amb l’Exposició 
Universal que tingué lloc aquell any a París. 
Molts arquitectes introduïren en el context català 
aquestes noves concepcions sota la denominació de 

Modernisme, Sant Feliu de Llobregat assimilà aquest 
nou corrent, que podem observar a través de la seva 
ruta modernista.

sAnt fEliu sAssErrA
Bages

 244 

Concurs de fotografia sobre el patrimoni 
de Sant Feliu Sasserra 
Lloc: Sant Feliu Sasserra
Dies: 23, 24 i 25 
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: Oficina de l’Ajuntament
Adreça: pl. Major, 1
Organitza: Ajuntament Sant Feliu Sasserra
Tel.: 93 881 90 11

Tema: fotografies del patrimoni de Sant Feliu 
Sasserra. Bases: hi ha tres categories: fins a 12 
anys, de 12 a 18 anys i més grans de 18 anys. Cal 
portar la fotografia impresa i en format digital amb 
una resolució de 3.000 píxels amb format jpeg. Si 
t’agrada la fotografia no et tallis! Sant Feliu Sasserra 
posa en marxa un concurs obert a tothom per trobar 
la millor fotografia del patrimoni de la vila. Anima’t i 
participa-hi! No surtis de casa sense la càmera!

sAnt JoAn dE lEs AbAdEssEs
Ripollès
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Concert del Trio Comte Arnau al Palau de 
l’Abadia
Lloc: Palau de l’Abadia
Dia: 24
Horari: 19 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de l’Abadia, 9
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses
Tel.: 972 72 05 99

    Sant Cugat del Vallès Sant Feliu de Codines

Sant Joan de les AbadessesSant Feliu de Llobregat
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Concert de música clàssica a càrrec del Trio Comte 
Arnau, format per Maria Teresa Monclús, piano; Josep 
M. Trias, flauta, i Tomàs Espanyó, violoncel.
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Visita al Palau de l’Abadia i al Centre 
d’Interpretació del Mite del Comte Arnau
Lloc: Palau de l’Abadia
Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de l’Abadia, 9
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses
Tel.: 972 72 05 99

El Palau de l’Abadia, una de les seus de Terra de 
Comtes i Abats, és una proposta de turisme cultural 
basada en el patrimoni, la història i la tradició. El 
comte Arnau és un dels símbols mítics de Catalunya, 
indissociablement unit a Sant Joan de les Abadesses. 
El CIMCA proporciona les claus per entendre l’origen i 
l’evolució de la figura del comte Arnau des d’una pers-
pectiva que comprèn el folklore, la història, la música i 
la literatura. Un viatge als orígens de Catalunya.
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Visita al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses - Vila històrica 
Lloc: monestir
Dia: 24 
Horari: 11 h 
Punt de trobada: Palau de l’Abadia
Adreça: pl. de l’Abadia, 9
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses
Tel.: 972 72 05 99

Visita guiada en què es donen a conèixer els orígens 
del monestir de Sant Joan de les Abadesses, fundat a 
les acaballes del segle ix pel comte Guifré el Pelós, la 
seva història, l’arquitectura i les peces escultòriques 

més importants: el Santíssim Misteri, el retaule de 
Santa Maria la Blanca i el retaule de Sant Agustí. Al 
museu del monestir es pot observar una representa-
ció d’art religiós de diferents èpoques, des del segle xi 
fins a l’actualitat. La visita es complementa amb una 
passejada per la vila històrica.

sAnt JoAn dEsPí
Baix Llobregat
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Itinerari modernista “Jujol a Sant Joan 
Despí”
Lloc: municipi de Sant Joan Despí
Dia: 25
Horari: 11 h 
Punt de trobada: Centre Jujol - Can Negre
Adreça: pl. de Catalunya, s/n
Organitza: Ajuntament de Sant Joan Despí - Depar-
tament de Cultura
Tel.: 93 373 73 63

L’itinerari proposat és una selecció important del 
patrimoni de Sant Joan Despí. A cada casa desco-
brirem l’esperit renovador de l’arquitectura de Josep 
Maria Jujol, que transforma l’espai i la matèria creant 
un món propi, quasi màgic. El traç enèrgic, el color 
intens, l’associació d’objectes inesperats i la creació 
de metàfores visuals fan de la seva arquitectura una 
sorpresa, una explosió plàstica. La creació jujoliana 
té paral·lelismes amb les avantguardes artístiques, 
d’aquí vénen la seva vigència i modernitat, la seva 
presència en la nostra memòria col·lectiva. Cal fer 
inscripció prèvia per telèfon o al correu electrònic 
cannegre@sjdespi.net.

sAnt JoAn lEs fonts
La Garrotxa
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Visita comentada a Sant Joan les Fonts 
Lloc: Sant Joan les Fonts

Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Adreça: c. Juvinyà, 1
Organitza: Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Tel.: 972 29 05 07

Vine a conèixer els edificis més emblemàtics del mu-
nicipi: el monestir romànic, construcció medieval del 
segle xii; el pont medieval situat sobre del riu Fluvià, 
que data del segle xii, i el castell medieval Estada de 
Juvinyà, casa forta dels segles xii-xiv.

sAnt Just dEsvErn
Baix Llobregat
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Realització del videoclip participatiu “El 
patrimoni local més guai “
Lloc: pl. de la Pau, Walden, Casal de Joves
Dia: 24 
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Punt de trobada: pl. principal del Walden, 7
Adreça: ctra. Reial, 106
Organitza: Ajuntament de Sant Just Desvern, Arxiu 
Municipal i Casal de Joves
Tel.: 93 480 48 00

Amb l’ajut de voluntaris, entitats del municipi, veïns i 
veïnes es realitzarà un videoclip en diversos llocs del 
patrimoni local: Walden, xemeneia de la fàbrica de 
ciment 1920, Taller d’Arquitectura, grafits del Casal 
de Joves... Tothom que vulgui participar-hi pot venir! 

sAnt mArtí dE tous
Barcelona
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Visita al santuari de la Mare de Déu de 
Sentfores 
Lloc: santuari de la Mare de Déu de Sentfores
Dia: 25

Horari: de 9 a 13 h
Punt de trobada: pl. de Fàtima
Organitza: Amics de Sant Martí de Tous
Tel.: 656 36 45 00

Visita al Santuari de la Mare de Déu de Sentfores 
(segle xiv). Caminada fins al santuari, visita guiada 
i mostra de dibuix per a infants i joves. Durant els 
mesos de setembre i octubre també hi haurà una 
exposició a la sala d’exposicions Camil Riba de Sant 
Martí de Tous, dibuixos del patrimoni de Sant Martí 
de Tous, dibuixos realitzats pels infants i joves en 
edicions anteriors de les Jornades Europees del 
Patrimoni.

sAnt PErE dE vilAmAJor
Vallès Oriental
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Visita nocturna al castell de Vilamajor 
Lloc: nucli històric de Sant Pere de Vilamajor 
Dia: 23
Horari: de 20 a 21.30 h
Punt de trobada: al peu del campanar
Adreça: c. de l’Església, 3
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i 
Punt d’Informació del Parc la Mongia
Tel.: 93 845 00 08

Visita guiada nocturna a les restes del castell de 
Vilamajor i de l’antiga fortificació de La Força. Es 
visitaran les restes de les muralles, torres, canals i 
fossars que es conserven al centre històric de Sant 
Pere de Vilamajor.

sAnt viCEnç dE CAstEllEt
Bages
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Excursió a les muntanyes russes i Castellet
Lloc: Sant Vicenç de Castellet
Dia: 24

Sant Joan Despí

Sant Martí de Tous

Sant Pere de Vilamajor Sant Vicenç de Castellet
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Horari: de 9 a 13 h 
Punt de trobada: pl. de l’Ajuntament
Organitza: Centre Excursionista i Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet
Tel.: 93 693 06 11 / 93 693 06 40

Se sortirà de la plaça de l’Ajuntament i es pujarà a la 
muntanya de Castellet, on es visitarà l’ermita i la torre 
que porta aquest nom. Des d’allà, es poden contem-
plar les diverses vistes: es pot veure Castellegalí, el 
Pont de Vilomara, Castellbell i el Vilar, i com no, Sant 
Vicenç de Castellet. També es pot gaudir de la vista 
que hi ha amb les muntanes de Montserrat al fons. 
Una vegada acabada la visita de Castellet, es baixarà 
cap a les muntanyes russes. La tornada està prevista 
cap a la una del migdia.

sAnt viCEnç dE torElló
Osona

 254 

Visita guiada a l’església romànica de Sant 
Vicenç i tardoral de música clàssica
Lloc: església romànica de Sant Vicenç
Dia: 25
Horari: 16.30 h 
Punt de trobada: pl. de l’Església 
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Tel.: 93 859 00 03

En la visita a l’església es descriuran els trets 
més característics d’aquest edifici i com a través 
d’importants reformes s’ha produït l’evolució 
arquitectònica de l’església fins a l’estat actual. El 
visitant hi pot observar restes arqueològiques (pica 
baptismal, tombes antropomorfes...) i, des del pres-
biteri, es pot accedir a dalt del campanar. A l’exterior 
es poden observar els absis i el campanar des d’una 
altra perspectiva, gens desmereixedora d’aquesta 
obra arquitectònica. A l’exterior mateix de l’església, 
es podrà gaudir d’una tardoral de música clàssica.
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Visita a les colònies de Vila-seca i Borgonyà
Lloc: colònies de Vila-seca i Borgonyà
Dia: 24
Horari: 11 h 
Punt de trobada: davant la fàbrica de Vila-seca
Adreça: ctra. de Vila-seca, s/n
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i 
Museu Industrial del Ter
Tel.: 93 859 00 03

La visita comença a la colònia de Vila-seca, fundada 
per industrials manlleuencs el 1880. Allà veurem la 
fàbrica, visitarem el jardí, de gran valor paisatgístic, 
amb arbres de grans dimensions. Per un camí que 
discorre al costat del canal arribarem a la colònia 
tèxtil de Borgonyà, hi recorrerem els carrers típics i 
hi podrem visitar alguns elements característics: el 
teatre, l’escola bressol i un habitatge obrer.

sAntA ColomA dE CErvElló
Baix Llobregat
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Visita nocturna a la colònia i a la Cripta de 
la Colònia Güell
Lloc: colònia Güell
Dia: 24
Horari: 21.30 h
Punt de trobada: Centre d’Interpretació de la Colònia 
Güell (edifici cooperativa)
Adreça:  c. de Claudi Güell, 6
Organitza: Consorci de la Colònia Güell
Tel.: 93 630 58 07

Visita guiada a la colònia i a la cripta de la 
Colònia Güell per conèixer no només el patrimoni 
monumental (els edificis modernistes, les cases dels 
obrers o la Cripta) sinó també la forma de viure a 
principis del segle xx en una colònia industrial. Cal fer 
inscripció prèvia al telèfon d’informació.
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Ruta de les masies
Lloc: Santa Coloma de Cervelló
Dia: 25
Horari: 10 h 
Punt de trobada: església de Santa Coloma de 
Cervelló
Adreça: c. de l’Església, 18
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Tel.: 93 634 07 48

Segona ruta de les masies de Santa Coloma de Cer-
velló. En companyia d’un guia farem una passejada 
per conèixer alguna de les masies històriques del 
municipi (segles xvi i xvii) i podrem visitar l’interior 
d’una d’elles. Aquestes masies, que encara conserven 
l’encant del passat, ens permetran conèixer com era 
la vida de les persones que hi vivien.

sAntA ColomA dE grAmEnEt
Barcelonès
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Itinerari pel patrimoni: Santa Coloma 
Sud
Lloc: Santa Coloma de Gramenet, zona sud
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 h 
Punt de trobada: Museu Torre Balldovina
Adreça: pl. de Pau Casals, s/n
Organitza: Museu Torre Balldovina
Tel.: 93 385 71 42

Aquest itinerari recorre un conjunt d’elements 
protegits en el catàleg del patrimoni de Santa 
Coloma agrupats per la seva proximitat en la zona 
sud de la ciutat, de manera que permet la visita de 
les edificacions en un temps raonable. Pensant en els 
més joves –més familiaritzats amb les noves tecno-
logies–, es proposa fer l’itinerari amb una audioguia 
que ofereix tota la informació audiovisual necessària 
per conèixer amb detall els diferents elements que es 

visiten. Amb motiu de les Jornades, també es podrà 
fer el mateix itinerari guiat per un monitor. 

sAntA CristinA d’Aro
Baix Empordà
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Visita guiada al dolmen de la Cova d’en 
Daina
Lloc: dolmen de la Cova d’en Daina
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, 17 h; dia 25, 11 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: dolmen de la Cova d’en Daina, Romanyà 
de la Selva
Organitza: Consell Comarcal del Baix Empordà
Tel.: 972 64 23 10

Visita guiada al dolmen de la Cova d’en Daina, un 
dels monuments megalítics més ben conservats 
de Catalunya. Al llarg de la visita es farà especial 
incidència en les tècniques constructives del dolmen 
i dels aixovars funeraris recuperats durant les 
excavacions arqueològiques.
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Descobrint racons de Romanyà
Lloc: Romanyà de la Selva
Dies: 24  i 25
Horari: dia 24, 18 h; dia 25, 12 h
Punt de trobada: pl. de l’Església 
Organitza: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Tel.: 972 83 70 10 (ext. 228)

Visita guiada al nucli de Romanyà, a l’església de 
Sant Martí, el tresor de les Gavarres, la forja medie-
val, la creu de terme modernista, era de Can Güitó i 
murs de pedra seca.

    Sant Vicenç de Torelló Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de Gramenet

Santa Cristina d’Aro
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sAntA EulÀliA dE ronçAnA
Vallès Oriental
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Coneguem el nostre patrimoni arquitec-
tònic 
Lloc: Recorregut pel municipi
Dia: 25
Horari: 10 h
Punt de trobada: Sant Simple
Adreça: camí de Caldes
Organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia
Tel.: 93 844 86 59

Recorregut en bicicleta, per a tota la família, per 
conèixer el patrimoni arquitectònic del nostre 
poble.

sAntA mArgAridA dE montbui
Anoia
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Jornada de portes obertes a la Tossa de 
Montbui
Lloc: la Tossa de Montbui
Dia: 25
Horari: de 10.30 a 14 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: refugi de l’Ermità s/n
Organitza: Fundació La Tossa de Montbui
Tel.: 653 653 167 / 636 552 633

Visita guiada pel conjunt preromànic del segle x i xi 
amb explicació de les llegendes pròpies del lloc.
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Descobrim el rec de Montbui
Lloc: Santa Margarida de Montbui
Dia: 25
Horari: d’11 a 12 h 
Punt de trobada: pl. Major
Adreça: pl. Major 

Organitza: Ateneu Cultural i Recreatiu i Comunitat 
de Regants
Tel.: 93 804 00 51

Recorrerem el rec de Montbui des del seu punt final, 
a la Casa Gran fins al seu naixement descobrint-
ne els orígens, la història i algunes de les seves 
peculiaritats.
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Jornada de portes obertes a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu
Lloc: Ateneu Cultural i Recreatiu
Dia: 25
Horar : de 12a 15 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: Anselm Clavé, 1-3 08710 Santa Margarida 
de Montbui
Organitza: Ateneu Cultural i Recreatiu
Tel.: 93 804 00 51

Jornada de portes obertes a un dels edificis emble-
màtics de Montbui, d’estil noucentista i recentment 
remodelat. Descobrirem el secret que amaga aquest 
edifici gairebé centenari.

sAntA mAriA
dE PAlAutordErA 
Vallès Oriental
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Això és Palau?
Lloc: pl. Major
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 13 i de 17 a 19 h; dia 25, de 
10 a 13 h
Punt de trobada: Can Balmes
Adreça: c. de Can Balmes, 13
Organitza: Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera
Tel.: 93 848 00 24

Exposició del patrimoni de Santa Maria de 
Palautordera a partir d’uns plafons amb fotografies 
de diferents elements arquitectònics, a partir dels 
quals es tracta d’esbrinar on es troben els edificis. 
També podreu participar en el concurs fotogràfic 
per reinterpretar el patrimoni del poble, que es farà 
entorn de l’exposició; podeu consultar les bases al 
web de l’Ajuntament www.smpalautordera.cat.

sAntA PErPètuA dE mogodA
Vallès Occidental
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Jornades de portes obertes i visita guiada 
al Museu Municipal i la Granja Soldevila
Lloc: Museu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda
Dies: 24 i 25
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. de l’Era, s/n
Organitza: Regidoria de Cultura, amb la col·laboració 
del Centre de Recerca i Estudis Mogoda (CREM)
Tel.: 93 560 01 03 (ext.2)

Jornada de portes obertes per conèixer el Museu 
Municipal de Santa Perpètua de Mogoda i visites 
guiades a la nova exposició del museu “Perpetuant la 
nostra memòria. 10.000 anys d’història a Santa Per-
pètua de Mogoda” i a l’edifici modernista de la Granja 
Soldevila. Les visites guiades s’han de concertar. 

sAntPEdor
Bages
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Cinema històric
Lloc: pl. Gran
Dia: 23
Horari: 22.30 h
Punt de trobada: al lloc
Organitza: Ajuntament de Santpedor i Arxiu Històric 
Municipal
Tel.: 93 827 28 28

Projecció de cinema mut a l’aire lliure, amb 
acompanyament de piano en directe i comentaris en 
commemoració del centenari de la primera projecció 
de cinema a Santpedor.
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Visita al Santpedor medieval i al Santpe-
dor del Timbaler del Bruc
Lloc: nucli històric de Santpedor
Dia: 24 
Horari: d’11 a 13 h
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Adreça: pl. Gran, 4
Organitza: Arxiu Històric Municipal i Ajuntament 
de Santpedor
Tel.: 93 827 28 28

Visita guiada pels elements principals de la vila 
medieval de Santpedor; muralles i portals, carrers 
i places, esglésies, edificis nobles i d’arquitectura 
popular, relíquies, font i mina d’aigua, i pels llocs 
on va viure Isidre Llussà, el Timbaler del Bruc, i on 
van tenir lloc els fets relacionats amb la Guerra del 
Francès. La visita s’emmarca en un intercanvi cultural 
amb el poble del Bruc.

séniA, lA
Montsià
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Visita guiada al camp d’aviació de la Sénia
Lloc: camp d’aviació de la Sénia
Dies: 23, 24 i 25
Horari: 10 h 
Punt de trobada: Oficina de Turisme de la Sénia
Adreça: c. Tortosa, 1
Organitza: Ajuntament de la Sénia
Tel.: 977 71 30 00 / 666 077 773

La Sénia posseeix un patrimoni històric singular i 
un passat ric en fets relacionats amb la Guerra Civil 
i especialment amb el vessant aeri del conflicte. El 

Santa Eulàlia de Ronçana Santa Margarida de Montbui

Santa Perpètua de Mogoda

Santpedor
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camp d’aviació va tenir un important paper com a te-
rreny de vol republicà i també fou essencial per a les 
actuacions de les esquadrilles alemanyes de la Legió 
Cóndor durant la Batalla de l’Ebre. Inicialment cons-
truït l’any 1937 pel Govern de la Segona República, 
va passar a mans franquistes el 1938. El guiatge 
serveix per fer-se una idea de com era l’aeròdrom, i 
inclou la visita als elements patrimonials de la guerra 
vinculats a l’aviació.

sEntmEnAt
Vallès Occidental
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Visites guiades al castell de Sentmenat
Lloc: castell de Sentmenat
Dia: 24
Horari: de 10 a 13 i de 16 a 18 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pg. del Castell, s/n
Organitza: Ajuntament de Sentmenat, amb la 
col·laboració del Grup d’Amics del Museu Arxiu de 
Sentmenat
Tel.: 93 715 30 30

Visites guiades al castell de Sentmenat, en què es 
descriurà la història i els trets més característics 
d’aquest edifici així com les obres de consolidació 
que s’hi han realitzat i les restes arqueològiques 
que s’hi han trobat. Per assistir a les visites guiades 
caldrà fer la reserva prèvia de torn i grup a l’OAC 
de l’Ajuntament de Sentmenat o al telèfon 93 715 
30 30.

sEròs
Segrià
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Descobrim Avinganya
Lloc: subcomarca del Baix Segre
Dia: 25 
Horari: d’11 a 14 h 

Punt de trobada: Centre d’Arqueologia d’Avinganya
Adreça: ctra. de Seròs a la Granja d’Escarp, s/n
Organitza: Fundació Pública Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida
Tel.: 973 27 15 00 (Servei d’Arqueologia)

Avinganya és a dos quilòmetres al sud de Seròs, 
a la comarca del Segrià, i ofereix la possibilitat 
de conèixer una zona molt rica tant en patrimoni 
històric com en patrimoni natural.
Enguany farà vint-i-cinc anys de l’inici dels treballs 
de recuperació i de l’excavació arqueològica del 
conjunt monàstic, i volem donar a conèixer els 
treballs realitzats durant aquests anys i descobrir a 
fons les diferents parts del vell convent trinitari. El 
Centre d’Arqueologia d’Avinganya és el referent i punt 
de partida per endinsar-se en aquesta desconeguda 
subcomarca del Segrià: el Baix Segre.

sEtCAsEs
Ripollès
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Records de la Segona Guerra Mundial
Lloc: puig de les Agudes
Dia: 24
Horari: 10 h 
Punt de trobada: Ajuntament de Setcases
Adreça: c. del Rec, s/n
Organitza: Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Tel.: 972 740 936

Tot i que Espanya no va participar en la Segona 
Guerra Mundial, a la Vall de Camprodon un accident 
ocorregut al puig de les Agudes va permetre tenir 
referents directes del que passava més enllà de les 
nostres fronteres. La caminada surt de Setcases 
i arriba al puig de les Agudes, al punt on es va 
estavellar un avió caça de l’exèrcit aliat, en els dies 
en què es gestava el desembarcament aliat a la zona 
de Provença. Una placa commemorativa al lloc de 
l’accident permet explicar aquests fets.

solsonA
Solsonès
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Audició de música barroca al Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona
Lloc: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Dia: 25
Horari: 12 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. del Palau, 1
Organitza: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona / 
Escola Municipal de Música de Solsona
Tel.: 973 48 21 01

Audició de música barroca da càrrec de l’Escola 
Municipal de Música de Solsona al Museu Diocesà i 
Comarcal de Solsona.
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Jornada de portes obertes del Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona
Lloc: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Dia: 25 
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: al lloc 
Adreça: pl. del Palau, 1
Organitza: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Tel.: 973 48 21 01

Museu fundat el 1896 al Palau Episcopal, renovat 
durant els anys vuitanta i sota el patronatge del 
Bisbat de Solsona, la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Solsona. Podreu visitar les 
col·leccions historicoartístiques de prehistòria i proto-
història, art sacre, mobiliari, artesania i ceràmica 
entre d’altres.
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Un tomb pel nucli antic de Solsona. Visita 
guiada amb tast de vins i concert
Lloc: nucli antic de Solsona

Dia: 24
Horari: 19 h 
Punt de trobada: Oficina de Turisme de Solsona 
Adreça: pl. Major, 11
Organitza: Ajuntament de Solsona, amb la 
col·laboració de l’Orfeó Nova Solsona
Tel.: 973 48 10 09

S’iniciarà un itinerari guiat sobre les darreres troballes 
del nucli antic de Solsona. Un guia ens portarà per 
diferents punts d’interès cultural i històric. Passarem 
per Cal Carreres, on tindrem l’ocasió de fer un tast 
de vins del territori. La visita finalitzarà després de 
dues hores als claustres de la catedral de Solsona, on 
l’Orfeó Nova Solsona interpretarà un parell de peces 
de música barroca. 
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El patrimoni solsoní amb ulls de nen
Lloc: nucli antic de Solsona 
Dies: 24 i 25
Horari: tot el dia 
Adreça: portal del Pont i portal del Castell
Organitza: Ajuntament de Solsona, amb la 
col·laboració de l’escola Arrels de primària, el CEIP 
Setelsis de Solsona i el Centre de Recursos Pedagò-
gics del Solsonès
Tel.: 973 48 10 09

A partir del dia 24 de setembre i durant una setmana 
es podran veure imatges del patrimoni Solsoní realit-
zades per alumnes de 3r de primària de les escoles de 
Solsona. Aquestes imatges es podran veure als plafons 
digitals que es troben a dos dels portals d’entrada 
al nucli antic. Durant tot el dia ens aniran mostrant 
les millors imatges que els nens hauran fet de trenta 
elements d’interès cultural de la ciutat de Solsona.
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Jornades de portes obertes al pou de gel 
de Solsona
Lloc: pou de gel de Solsona

    La Sénia Sentmenat Seròs

Setcases



Activitats
tematiques:
El patrimoni
i els joves

Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, d’11 a 13 i de 17 a 19 h; dia 25, d’11 
a 13 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: portal del Pont
Organitza: Ajuntament de Solsona
Tel.: 973 48 10 09

La primera notícia documentada del pou de 
gel és del 1683 i els materials localitzats durant 
l’excavació daten de l’inici de l’era moderna. Amb 
tot, la majoria de documents sobre el pou són del 
segle xviii, moment en què el gel es convertí en 
un producte de primera necessitat i fou necessària 
la construcció d’aquestes edificis per poder-lo 
conservar i assegurar-ne un bon subministrament. 
En els treballs de recuperació del pou de gel es va 
fer una excavació arqueològica que va permetre 
treure a llum restes d’estructures de l’antic nucli de 
Santa Maria (segle xi), de la rampa de les muralles 
(segle xiv), dels accessos al pou de gel (segle xvii) 
i fins i tot del pont que es va construir sobre el riu 
Negre (segle xviii). Aquestes restes són una mostra de 
l’evolució arquitectònica i urbanística que ha sofert 
una part de la ciutat al llarg de la història. El pou de 
gel de Solsona té dimensions considerables: 8 m de 
diàmetre i 9,30 m d’alçada.

tAlAmAnCA
Bages
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Visita al castell i poble medieval de 
Talamanca 
Lloc: Talamanca
Dia: 23
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: pl. de l’Església
Organitza: Associació d’Amics per al Desenvolupa-
ment de Talamanca
Tel.: 682 197 220

Visita al castell de Talamanca, escenari des d’on les 
tropes catalanes van dur a terme, el 13 d’agost de 
1714, la batalla que va suposar la darrera victòria 
de l’exèrcit català en la Guerra de Successió. La visita 
recorrerà les principals dependències del castell (sala 
d’armes, torre, etc.) i s’explicarà com va transcórrer 
un episodi tan remarcable de la nostra història com 
va ser la batalla de Talamanca.

tAllAdA d’EmPordÀ, lA
Baix Empordà
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L’església romànica de Sant Esteve de 
Marenyà
Lloc: Marenyà
Dia: 24
Horari: 11 h
Punt de trobada: pl. de l’Església de Marenyà
Organitza: Ajuntament de la Tallada d’Empordà
Tel.: 972 780 095

Visita guiada a l’església romànica de Sant Esteve de 
Marenyà, on s’explicaran l’origen i les diferents fases 
arquitectòniques de l’edifici, els frescos romànics 
que s’hi conserven i el cementiri de l’església, amb 
enterraments del segle xi recentment excavats.

tAlló, bEllvEr dE CErdAnyA
Cerdanya
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XII Trobada de Corals de Cerdanya
Lloc: Santa Maria de Talló
Dia: 25
Horari: 18 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: Santa Maria de Talló 
Organitza: Consell Comarcal de la Cerdanya
Tel.: 972 88 48 84

Trobada de Corals de Cerdanya en el marc del 
santuari de Santa Maria de Talló, un edifici romànic 
de dimensions importants i d’extraordinària acústica 
que, des de fa dotze anys, ofereix un marc magnífic 
per a la celebració d’aquesta festa tan singular. Cal 
destacar que el món coral cerdà elimina la frontera 
estatal imposada pel Tractat dels Pirineus el 1659.

tArAdEll 
Osona
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Visita al campanar romànic
Lloc: campanar
Dia: 24
Horari: 11 i 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. del Campanar
Organitza: Ajuntament de Taradell
Tel.: 93 812 61 00

Visita al campanar romànic del segle xvi. La seva 
alçada permet contemplar una vista privilegiada del 
poble i del seu entorn.
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Visita a la torre de Don Carles
Lloc: torre de Don Carles  
Dia: 24

Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: torre de Don Carles
Adreça: passatge de la Sagrera
Organitza: Ajuntament de Taradell
Tel.: 93 812 61 00

Visita a la torre aixecada a mitjan segle xvi en 
temps del senyor de Taradell. De secció quadrada i 
embolcallada de pedra, durant un temps la planta 
baixa es destinà a presó. Aquesta torre i una petita 
llenca de paret són els únics testimonis del Taradell 
emmurallat.

tArrAgonA
Tarragonès
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Jornades de portes obertes al Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona 
Lloc: Museu Arqueològic
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 9.30 a 20.30 h; dia 25, de 10 a 14 h 
Adreça: pl. del Rei, 5
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Tel.: 977 25 15 15 / 977 23 62 09

Visita al Museu Arqueològic de Tarragona.
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Jornades de portes obertes  al Museu i 
necròpolis paleocristians de Tarragona
Lloc: Museu i necròpolis paleocristians de Tarragona
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h; dia 25, 
de 10 a 14 h
Adreça: av. de Ramón y Cajal, 84
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Tel.: 977 25 15 15 / 977 23 62 09

Visita a l’exposició “El món de la mort a Tàrraco”.

t
Solsona
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tEiÀ
Maresme
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Taller performance “El fons Batllori surt 
al carrer”
Lloc: Casa Municipal de Cultura La Unió i carrers 
de Teià
Dia: 25 
Horari: 10 h
Punt de trobada: Casa Municipal de Cultura La Unió
Adreça:  pg. de la Riera, 118
Organitza: Fons Batllori
Tel.: 93 540 47 96

Triarem un element de l’estudi de Batllori Jofré, 
cadascú el seu. L’explicarem. Cadascú el reproduirà 
a la seva manera, dibuixant-lo i retallant-lo sobre 
cartó. Li buscarem el seu lloc al poble i l’hi portarem; 
després en farem una foto. Una manera de conèixer 
i donar a conèixer el llegat del dibuixant, d’intentar 
explicar-se plàsticament, de fer partícips la gent 
que anirem trobant als llocs on posem coses, de 
recrear un espai i donar vida a objectes inanimats, 
de fer de reporters, de crear imatges, de fer humor i 
poder passar missatges. I, és clar, de passar-ho bé. 
El conductor de l’experiència serà en Toni Batllori, 
ninotaire i responsable del fons. 
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Exposició fotogràfica “Objectiu: Duran. 
Apassionat. Artista. Reporter”
Lloc: Casa Municipal de Cultura La Unió
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, de 18 a 20.30 h; dia 24, d’11 a 14 i de 
18 a 20.30 h; dia 25, d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pg. de la Riera, 118
Organitza: Casa Municipal de Cultura La Unió
Tel.: 93 540 12 63

Josep Duran fa cinquanta anys que fa fotografies de 
Teià, de tots els racons, dels canvis que ha anat vivint 

el poble, de les escenes més quotidianes, de les fes-
tes i celebracions... i s’ha convertit en tot un referent 
a l’hora de documentar fotogràficament qualsevol 
text, estudi o curiositat: ho té tot perfectament 
arxivat. Aquesta exposició vol ser un homenatge 
i agraïment a tota la feina feta durant aquests 
cinquanta anys. Hi haurà activitats complementàries 
per als més petits. L’exposició restarà oberta fins el 
dia 2 d’octubre.
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Passejada fotogràfica “A l’objectiu d’en 
Duran”
Lloc: carrers de Teià
Dia: 24
Horari: 10 h
Punt de trobada: Casa Municipal de Cultura La Unió
Adreça: pg. de la Riera, 118
Organitza: Comissió Exposicions de la CMC La Unió
Tel.: 93 540 12 63

Descoberta de racons de Teià a través de les fotogra-
fies de Josep Duran amb les explicacions d’en Jordi i 
en Josep M. Balada. Les places són limitades, cal fer 
inscripció prèvia a La Unió abans del 23 de setembre.
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Les festes de la vinya i el vi. Vinalia Rustica
Lloc: Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i el 
Masnou. Cella Vinària
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 18 h (visita teatralitzada: 11, 
13 i 16 h); dia 25, de 10 a 14 h (visita teatralitzada: 
11 i 13 h)
Punt de trobada: CAT Teià
Adreça: c. d’Ernest Lluch, 40 
Organitza: CAT Teià - Cella Vinària
Tel.: 93 555 99 77

Jornada de portes obertes i visites teatralitzades a 
la Cella Vinària. El 19 d’agost se celebrava la Vinalia 
Rustica, dia d’inici de la verema. Es pregava a Júpiter 

pel raïm que madurava als ceps. A Roma, la festa 
era oficiada pel Flamen Fialis, el gran sacerdot del 
déu: davant l’altar espremia amb les pròpies mans 
el primer raïm i n’hi feia l’ofrena del suc. Us animeu 
a participar-hi?

tErrAssA
Vallès Occidental
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Descobreix l’arquitectura modernista de 
Lluís Muncunill 
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC)
Dia: 25
Horari: 12.30 i 13.30 h 
Punt de trobada: recepció del Museu 
Adreça: Rambla d’Ègara, 270 
Organitza: Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)
Tel.: 937 368 966

Visita guiada pel Vapor Aymerich, Amat i Jover, 
fàbrica modernista en què està ubicat el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 
El recorregut ens durà pels espais més emblemàtics 
de l’edifici i farà esment dels aspectes més singulars 
d’aquesta gran construcció modernista. 
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Jornades de portes obertes a la Seu 
d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa
Lloc: Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere
Dies: 24 i 25
Horari: dia 24, de 10 a 13.30 i de 16 a 19 h; dia 25, 
d’11 a 14 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: pl. del Rector Homs, s/n
Organitza: Museu de Terrassa
Tel.: 93 739 70 72 / 93 789 27 55

La Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere és el resultat 
d’un seguit de transformacions i construccions arqui-
tectòniques fetes al llarg del temps, des de l’època 
ibèrica fins a l’actualitat. Destaca l’arquitectura 
medieval de les tres esglésies: Sant Pere, Sant Miquel 
i Santa Maria. També són de caràcter excepcional els 
testimonis conservats dels edificis del Bisbat d’Ègara 
(basílica, baptisteri, etc.), les pintures altmedievals i 
romàniques, i els retaules gòtics.

tonA
Osona
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Jornada de portes obertes i arqueologia 
experimental: la cocció del pa en el món 
egipci.
Lloc: jaciment i Centre d’Interpretació del Camp de 
les Lloses
Dia: 25
Horari: de 10 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Pau Casals, 2 
Organitza: Centre d’Interpretació del Camp de les 
Lloses
Tel.: 93 812 52 34

El jaciment romanorepublicà del Camp de les 
Lloses (125-75 aC) és un vicus militar en relació 
amb la construcció d’una infraestructura viària que 
comunicava l’interior amb la costa. L’assentament és 
un centre de mercat i abastiment d’eines i armament 
fabricats als tallers metal·lúrgics locals i destinats 
als legionaris que participaven en aquestes obres. 
Des del museu s’organitzen tallers de vida quotidiana 
i especialment sobre l’alimentació romana; enguany 
es farà un taller d’arqueologia experimental per tal 
de coure pans a l’exterior del solar del jaciment, on 
s’encendrà un gran foc per coure els pans dins de 
motlles ceràmics similars als documentats en la 
cultura egípcia (de 10 a 12 h). A les 11 h es farà una 
visita guiada al jaciment i al centre d’interpretació.

    Tarragona   Teià

Terrassa
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torrEbEssEs
Segrià
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Visita guiada pels monuments de 
Torrebesses 
Lloc: Torrebesses
Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: pl. dels Pagesos
Organitza: Ajuntament de Torrebesses
Tel.: 973 126 059

Visita guiada pels monuments de Torrebesses, que 
inclou l’església que va matar el fred, cases notables, 
l’església romànica, el centre d’interpretació de 
construccions de la pedra seca, el castell palau i les 
sitges medievals.

torroEllA dE montgrí
Baix Empordà
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Passejada il·lustrada. Passat, present i 
futur de Torroella 
Lloc: Museu de la Mediterrània i carrers de Torroella
Dia: 24
Horari: 18 h
Punt de trobada: Museu de la Mediterrània
Adreça:  Ullà, 31
Organitza: Museu de la Mediterrània
Tel.: 972 75 51 80

Una ciutat sempre és un misteri, però a partir dels 
resultats d’un treball de les Beques de Recerca Joan 
Torró i Cabratosa alguns dels dubtes que teníem s’han 
anat esfumant. És per això que us convidem a assistir 
a una passejada il·lustrada pels carrers de Torroella de 
Montgrí. Recorrerem la vila indagant en el seu passat, 
observant com és el seu present i imaginant-ne el 
futur. Una manera lúdica i per a tota la família de 
descobrir molt més de la que fou un dia vila reial.

tortosA
Baix Ebre
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Exposició de fotografia del patrimoni 
cultural de Tortosa
Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo
Dia: 23
Horari: 19 h
Punt de trobada: vestíbul de la biblioteca
Adreça: c. de la Mercè, 6
Organitza: IMACT - Ajuntament de Tortosa
Tel.: 977 51 01 44

La mostra inclou una selecció de les obres presen-
tades al concurs de fotografia del patrimoni cultural 
de Tortosa. S’inaugurarà l’exposició i s’entregaran els 
premis del concurs.
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Master class de fotografia del patrimoni 
cultural a càrrec de Ramon Manent
Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo
Dia: 23
Horari: 19.30 h
Punt de trobada: sala d’actes de la biblioteca
Adreça:  c. de la Mercè, 6
Organitza: IMACT - Ajuntament de Tortosa
Tel.: 977 51 01 44

Ramon Manent és un fotògraf amb una llarga i rica 
trajectòria. Manifesta la seva sensibilitat en la cap-
tació de l’objecte, la llum i l’espai, es destaquen les 
seves obres sobre diferents temàtiques patrimonials. 
És autor de més d’un centenar de publicacions que 
ha realitzat amb els millors especialistes.

ullAstrEt
Baix Empordà
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La porta desconeguda d’Ullastret
Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret
Dia: 25
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya - 
Ullastret
Tel.: 972 20 46 37 / 972 17 90 58

Visita a una de les portes, no visitables habitualment, 
del jaciment, que permetrà fer un recorregut diferent 
i singular a Ullastret.

ulldEConA
Montsià
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Guiatge pel Museu Natural de les Oliveres 
Mil·lenàries de l’Arion
Lloc: partida de l’Arion (Ulldecona)
Dia: 23
Horari: 12 h
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Adreça:  pg. de l’Estació, s/n
Organitza: Turisme Ulldecona
Tel.: 977 573 394 / 619 770 869

Guiatge que ens permetrà gaudir de la major 
concentració d’oliveres mil·lenàries de tot el país. 
Si ets un amant del patrimoni natural, vine i deixa’t 
seduir per cadascun d’aquests autèntics monuments 
vius, testimonis de la història i cultura mediterrània. 
A més, assaborirem el fruit dels seus arbres, “l’or 
líquid”, en un paratge únic, incomparable.
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Visita al Centre d’Interpretació d’Art 
Rupestre i guiatge a l’Abric I
Lloc: Centre d’Interpretació d’Art Rupestre (baixos de 
l’ermita de la Pietat)
Dies: 24 i 25
Horari: 10 i 12 h (places limitades)
Punt de trobada: ermita de la Pietat
Adreça: ctra. de Tortosa, T-331, km 4
Organitza: Turisme Ulldecona
Tel.: 659 262 848 / 619 770 869 / 977 573 394

Les Pintures Rupestres d’Ulldecona, declarades Patri-
moni de la Humanitat a finals del 1998, configuren 
un dels conjunts més importants d’art rupestre 
llevantí de tota la península Ibèrica. T’agradaria 
conèixer com vivien fa més de 8.000 anys aquests 
darrers caçadors recol·lectors? I assabentar-te del per 
què de les seves pintures? I viure la màgia del seu 
entorn? Vine a conèixer in situ la millor escena de 
caça d’art rupestre de Catalunya, et sorprendrà!
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Taller infantil de pintura (de 5 a 12 anys)
Lloc: Centre d’Interpretació d’Art Rupestre
Dies: 24 i 25
Horari: 11.30 h
Punt de trobada: baixos de l’ermita de la Pietat
Adreça: ctra. de Tortosa, T-331, km 4
Organitza: Turisme Ulldecona
Tel.: 659 262 848 / 619 770 869 / 977 573 394

Taller infantil adreçat als més menuts per què a 
través dels dibuixos que realitzaran en un trosset 
de pedra d’Ulldecona, puguin entendre millor com 
pintaven i s’expressaven aquells darrers caçadors 
recol·lectors. Per a un millor aprofitament del taller, 
recomanem que es faci també la visita a l’Abric I i al 
Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre que es farà a 
les 10 del matí. Vols ser un artista de fa 8.000 anys? 
Places limitades.

u
Tona UlldeconaUllastret

Torrebesses Torroella de Montgrí
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vACArissEs
Vallès Occidental
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Visita al Museu Arxiu de Vacarisses i 
l’església de Sant Pere de Vacarisses
Lloc: església de Sant Pere de Vacarisses
Dia: 24
Horari: 12 h
Punt de trobada: davant la porta de l’església
Organitza: Associació Museu Arxiu de Vacarisses / 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 

Es visitarà el Museu Arxiu de Vacarisses, que es troba 
dins l’església de Sant Pere de Vacarisses. També es 
farà una explicació sobre l’església de Sant Pere i 
dels estudis realitzats recentment pel doctor Óscar 
de Rocha Aranda sobre “La construcción de la actual 
iglesia de Vacarisses, entre el tardobarroco local y 
el neoclasicismo académico”. Per assistir a la visita 
cal fer la reserva prèvia trucant al telèfon 93 835 90 
02 (ext. 250) o bé enviant un missatge electrònic a 
cultura@vacarisses.cat. 
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Visita guiada i interpretada al castell de 
Vacarisses
Lloc: castell de Vacarisses
Dia: 24
Horari: 17.30 h 
Punt de trobada: davant l’arcada del castell
Adreça: c. Major, 3
Organitza: La Barraca d’en Manoix i Ajuntament de 
Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02

Visita guiada i interpretada del castell de Vacarisses 
des dels seus inicis fins a l’actualitat. Durant la visita 
ens acompanyaran els diversos personatges que han 
viscut i conviscut al castell (interpretats pel grup de 
teatre La Barraca d’en Manoix). Cal fer reserva prèvia 

trucant al telèfon 93 835 90 02 (ext. 250)
o bé enviant un missatge electrònic a
cultura@vacarisses.cat. El nombre de places és 
limitat, en cas que hi hagi molta demanda es 
farà un segon grup que sortirà una hora més tard 
aproximadament.

vAll dE biAnyA, lA
La Garrotxa
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Vall de Bianya, la ruta del romànic a plena 
natura
Lloc: la Vall de Bianya
Dia: 25
Horari: 12 h
Punt de trobada: Llocalou, aparcament Espai Jove
Adreça: ctra. Vella, 1
Organitza: Turisme Garrotxa
Tel.: 972 26 81 12 / 972 44 44 74

Vols submergir-te en un paisatge bucòlic per 
descobrir l’art i els costums de l’edat mitjana a la 
terra dels volcans? Vine a veure, doncs, tres esglésies 
romàniques enmig d’un paisatge espectacular. 
Amb aquesta visita tens l’oportunitat d’entrar a les 
esglésies romàniques de Sant Martí de Capsec, Sant 
Salvador de Bianya i Santa Margarida de Bianya, 
tancades al públic durant l’any i de gran interès 
artístic. Per als més petits hi haurà uns binocles 
per descobrir els animals fantàstics dels absis de 
les esglésies i un joc de construcció d’una piràmide 
feudal. Durada: 1 h 30 min. Cal fer la reserva prèvia al 
telèfon d’informació.

vAll dE boí, lA
Alta Ribagorça
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Visita al conjunt romànic de la Vall de Boí
Lloc: Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant 
Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de 

Barruera i la Nativitat de Durro
Dia: 25
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Punt de trobada: Centre del Romànic de la Vall de 
Boí (Erill la Vall)
Adreça: c. del Batalló, 5
Organitza: Centre del Romànic de la Vall de Boí
Tel.: 973 69 67 15

Jornada de portes obertes a les esglésies romàniques 
de la Vall de Boí, declarades Patrimoni Mundial per 
la UNESCO. A més, a les 10 h, visita guiada a Sant 
Climent de Taüll, a les 12 h, a Sant Joan de Boí i a les 
13 h, a Santa Eulàlia d’Erill la Vall.

vAllfogonA dE riPollès 
Ripollès
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Milany: la descoberta de tot el castell a 
partir de quatre restes 
Lloc: Centre Cívic i Social
Dia: 24 
Horari: 10 a 13 i de 17 a 19 h 
Punt de trobada: Ajuntament
Adreça: puig Estela, 9
Organitza: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Tel.: 972 70 19 09

Tant per a Vallfogona de Ripollès com per a Vidrà, 
Milany és un referent històric de l’època medieval. 
Recentment s’han iniciat els treballs tècnics per con-
solidar les restes i començar els treballs arqueològics 
per descobrir la planta del castell i conèixer com el 
llinatge dels Milany va contribuir també a forjar la 
història del nostre país. Es visitaran les ruïnes del 
castell, que seran protagonistes d’un concurs de pin-
tura ràpida matinal, i es rebrà informació de l’equip 
tècnic sobre la recerca històrica i arquitectònica feta a 
Milany i l’església de Sant Julià.

vAllirAnA
Baix Llobregat
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Visita guiada per a públic familiar al 
Museu dels Molins Fariners de Can Batlle i 
espectacle de titelles
Lloc: Masia Molí de Can Batlle
Dia: 25
Horari: 11 h
Punt de trobada: porta de l’era
Adreça: c. del Molí, 2-4
Organitza: Regidoria de Dinàmiques Culturals i 
Turisme
Tel.: 93 683 27 38

En la visita guiada als molins fariners explicarem al 
públic infantil què es un molí, per què funcionava i 
com produïa la farina. També s’explicarà la feina del 
moliner i com vivia (veurem la masia i les estances). 
Acte seguit hi haurà un espectacle de titelles per als 
més menuts.

vAndEllòs i l’HosPitAlEt 
dE l’infAnt
Baix Camp
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Visita guiada a les restes de la Guerra Civil 
del coll de Balaguer 
Lloc: coll de Balaguer
Dia: 25
Horari: 10 h
Punt de trobada: Casa de la Vila de l’Hospitalet de 
l’Infant
Adreça:  c. d’Alamanda, 4
Organitza: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant
Tel.: 977 82 33 13

Visita guiada a les restes de la Guerra Civil del coll de 
Balaguer, a càrrec de l’historiador Alfons Tejero.

v
Vacarisses La Vall de Bianya La Vall de Boí

Vallfogona de Ripollès Vallirana
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vEndrEll, El
Baix Penedès
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Exposició del XIII Concurs de Fotografia del 
Museu Arqueològic
Lloc: el Vendrell
Dies: 23 i 24
Horari: dia 23, de 9 a 14 i de 15 a 22 h; dia 24; de 9 a 
13 i de 17 a 19 h
Punt de trobada: Centre Cívic l’Estació
Adreça: av. Jaume Carner, 1.
Organitza: Museu Arqueològic d’el Vendrell. Patronat 
Municipal de Serveis Culturals
Tel.: 977 66 56 84

El dia 23 es lliuraran els premis del XIII Concurs 
de Fotografia i la inauguració de l’exposició de les 
fotografies presentades a aquest concurs, l’exposició 
restarà oberta fins al 19 d’octubre. Enguany el tema 
és “Vida als carrers dels pobles i ciutats de la comarca 
del Baix Penedès”.

viC
Osona
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L’ofici de pintor en el món medieval 
Lloc: Museu Episcopal de Vic
Dia: 24
Horari: de 17 a 18 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça:  pl. del Bisbe Oliba, 3
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Tel.: 93 886 93 60

Una visita participativa oberta a tots els joves. A 
través de les obres del MEV coneixem com era l’ofici 
de pintor, els colors, els materials i les tècniques que 
s’empraven. El recorregut es fa acompanyats d’un 
educador del Museu i es mostren diversos materials 
pictòrics que s’utilitzaven en els segles medievals.
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Conferència sobre l’edifici de la Farinera i 
descoberta de la placa de “100 elements 
de patrimoni industrial de Catalunya”
Lloc: Escola d’Arts Visuals la Farinera de Vic
Dia: 24
Horari: 12 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Morgades, 15 
Organitza: Ajuntament de Vic. Consorci del Museu de 
l’Art de la Pell de Vic
Tel.: 93 883 32 79

Reconeixement de l’edifici com un dels 100 elements 
del patrimoni industrial de Catalunya amb la 
descoberta de la placa, i conferència sobre l’edifici 
de la Farinera a càrrec de l’historiador Emili Bayón, 
especialista en patrimoni industrial català.

vilAbErtrAn
Alt Empordà
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Exposició temporal “La Nova Cançó. La veu 
d’un poble”
Lloc: canònica de Santa Maria de Vilabertran
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Punt de trobada: al monument
Adreça: c. Abadia, 4
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 50 87 87

Últims dies per visitar aquesta exposició organitzada 
per l’Obra Social Caixa de Sabadell i el Museu 
d’Història de Catalunya. L’exposició és un recorregut 
des dels inicis de la Nova Cançó fins a l’herència 
lligada a les noves generacions, que evoca sobretot el 
paper dels cantants en la lluita antifranquista i en el 
trànsit de la dictadura a la democràcia.
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Jornades de portes obertes a la canònica 
de Santa Maria de Vilabertran
Lloc: canònica de Santa Maria de Vilabertran
Dies: 23, 24 i 25
Horari: de 10 a 13.30 i de 15 a 17.30 h 
Punt de trobada: al monument
Adreça: c. Abadia, 4
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 50 87 87

Magnífic conjunt que constitueix un dels exemples 
millor conservats a Catalunya de l’arquitectura romà-
nica en una canònica regular medieval. L’església, 
el campanar llombard i el claustre que conserva la 
disposició de les dependències monacals són els 
principals elements. Destaca l’extraordinària creu 
d’argent del segle xiv que es conserva a l’església.

vilAdECAns
Baix Llobregat
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Visita guiada a edificis històrics
Lloc: ermita de Santa Maria de Sales i la Torre Roja
Dia: 25
Horari: d’11 a 12.30 h 
Punt de trobada: ermita de Santa Maria de Sales
Adreça: av. del Cementiri, s/n
Organitza: Ajuntament de Viladecans - Departament 
de Patrimoni Cultural
Tel.: 93 635 29 60

Descobrirem la història de Viladecans a partir del 
coneixement dels seus edificis: ermita de Santa 
Maria de Sales, documentada el segle xi, construïda 
damunt una vila romana. Travessarem la població i 
observarem les bòbiles. Acabarem a la Torre Roja, del 
segle xiii, amb construccions annexes del segle xix.

vilAfrAnCA dEl PEnEdès
Alt Penedès
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L’ermita de Sant Pau, el mirador de 
Vilafranca
Lloc: muntanya de Sant Pau
Dia: 25
Horari: d’11 a 14 h
Punt de trobada: VINSEUM Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya
Adreça: pl. Jaume I, 1-5
Organitza: VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya i Ajuntament de Vilafranca
Tel.: 93 890 05 82

Des de VINSEUM iniciarem una passejada fins al 
mirador de la muntanya de Sant Pau, que ha estat re-
format recentment. És un indret privilegiat amb unes 
vistes panoràmiques excel·lents i una ermita que 
deu els seus orígens al segle xiv, quan la comunitat 
jueva de la sinagoga de Vilafranca va fer una donació 
per poder construir una capella en devoció a Sant 
Pau apòstol. L’activitat té com a objectiu apropar les 
famílies i els més joves a la història de la muntanya 
de Sant Pau, incidint especialment en les diferents 
intervencions arquitectòniques que s’hi han realitzat.

vilAllongA dEl CAmP
Tarragonès
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Vols conèixer la nostra història?
Lloc: ermita del Roser i Museu Arxiu Doctor Pere 
Virgili
Dies: 23 i 24
Horari: dia 23, de 16 a 18 h; dia 24, de 10 a 13 i de 
16 a 18 h
Punt de trobada: als llocs esmentats
Adreça: crta. del Rourell – c. del Doctor Pere Virgili 
(Cal Roso)
Organitza: Ajuntament de Vilallonga del Camp, amb 

Vic Viladecans Vilanova de la Sal - Les Avellanes i Santa Linya



la col·laboració de l’Associació Amics del Roser i del 
Centre d’Estudis Doctor Pere Virgili
Tel.: 977 84 01 01

Jornada de portes obertes i visites guiades a l’ermita 
del Roser i al Museu Arxiu Doctor Pere Virgili.

vilAnovA dE lA sAl - lEs AvE-
llAnEs i sAntA linyA
La Noguera
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Jornades de portes obertes a les salines
Lloc: salines de Vilanova de la Sal
Dies: 24 i 25 
Horari: de 10 a 13 i de 16 a 18 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: ctra. de l’Estació, km 1,6
Organitza: Associació Catalana de Lleure Formatiu 
(Ascalfò)
Tel.: 607 838 780

Visita guiada per les salines de Vilanova de la Sal 
recuperades per joves de tot Catalunya en diferents 
camps de treball d’estiu. En la visita es podrà veure la 
totalitat de les salines ja recuperades, el pou d’aigua 
salada amb la sínia de fusta i una demostració de 
recollida de sal, si el temps ho permet.

vilAnovA i lA gEltrú
Garraf
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Exposició “VI concurs de fotografia del 
patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú”
Lloc: Museu Víctor Balaguer
Dies: 23, 24 i 25
Horari: dia 23, de 10 a 14 i de 17 a 19 h; dia 24, d’11 
a 14 i de 17 a 19 h; dia 25, d’11 a 14 h
Punt de trobada: al lloc
Adreça: av. de Víctor Balaguer, s/n
Organitza: Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 

Balaguer
Tel.: 93 815 42 02

Vilanova i la Geltrú compta amb un ampli i valuós 
patrimoni cultural. Amb aquest concurs de fotografia 
que arriba enguany a la sisena edició, es vol donar a 
conèixer la visió que tenen els joves sobre el patri-
moni de la ciutat. Amb totes les obres presentades 
es farà una mostra que es podrà visitar durant els 
dies de les jornades. Podreu participar en la votació 
popular de la que us sembli la millor obra. Diumenge 
25 tindrà lloc el lliurament de premis. Les actes es 
poden consultar a la web del Museu:
www.victorbalaguer.cat.

vilAssAr dE dAlt
Maresme
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Conferència “Les restes d’una pars rústica i 
una necròpolis tardo antiga”
Lloc: Museu Arxiu Vilassar de Dalt
Dia: 23
Horari: 20 h 
Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. de Marquès de Barberà, 9
Organitza: Museu Arxiu Vilassar de Dalt
Tel.: 93 750 74 88

Presentació dels resultats de les campanyes 
d’excavació realitzades els últims anys a l’antic 
Jaciment de Sota el Camp de Futbol (Necròpolis de 
Freginals) a càrrec dels dos arqueòlegs directors: 
Lourdes Moret i Oriol Achón.
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Taller infantil d’antropologia i visita 
comentada a la necròpolis “Els rituals de 
la mort”
Lloc: pistes d’atletisme de Vilassar de Dalt
Dia: 24
Horari: 11 h

Punt de trobada: al lloc
Adreça: c. Pius XII, s/n
Organitza: Museu Arxiu Vilassar de Dalt
Tel.: 93 750 74 88

Taller per apropar els més petits a les diferents 
tipologies d’enterraments d’època ibèrica i romana, i 
visita comentada a l’antic Jaciment de Sota el Camp 
de Futbol (Necròpolis de Freginals). Taller per a nens 
de 8 a 12 anys. Cal fer la inscripció prèvia al telèfon 
93 750 74 88 o per correu electrònic
museu@vilassardedalt.cat.

     Vilanova i la Geltrú Vilassar de Dalt



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
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