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Jornades Europees
del Patrimoni a Catalunya
450 activitats gratuïtes per descobrir i viure el patrimoni  

C
Cultura Museus





JEP 07
El fet que Catalunya es disposi a celebrar les Jornades Europees del Patrimoni amb 450 activitats en un
sol cap de setmana ha de ser interpretat com una mostra de la vitalitat cultural del nostre poble.

Ens indica que la riquesa patrimonial del nostre país ha transcendit l’àmbit dels experts o dels estudio-
sos, per incorporar-se, d’una manera fluida i rellevant, al conjunt de recursos amb els quals procurem
bastir una cultura i les formes i estils de vida que la caracteritzen. I això d’una manera positiva,
imaginativa, i des d’una posició de maduresa cultural que es pot homologar amb la dels països
europeus més avançats.

Vull remarcar, especialment, el caràcter europeu, global, d’aquesta festa del patrimoni. El Consell
d’Europa i la Unió Europea promouen i apadrinen aquestes jornades amb una clara voluntat d’afavorir la
integració cultural i de posar en valor la diversitat i, alhora, la força d’aquest llegat comú.

Catalunya ha estat, de sempre, molt sensible a aquests objectius i veu en les JEP un camp propici per
abocar-hi la seva creativitat, com es pot comprovar en la varietat de les activitats previstes en gairebé
200 municipis.

Val la pena fer notar i agrair la col·laboració entre la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació Catalana de Municipis i els nombrosos promotors locals en l’organització de les
Jornades. Aquesta sinergia és la clau d’una mobilització d’aquest abast.

I em resta, finalment, animar-vos a prendre part en alguna de les moltes iniciatives que ens proposa
aquest fullet, segur com estic que, si ho feu, viureu una experiència molt gratificant i que haureu
aprofundit, una mica més, el vostre coneixement del país.

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de Cultura
i Mitjans de Comunicació
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Presentació



MHC
El Museu d’Història de Catalunya, estès per tot el territori des que gestiona els monuments propietat de
la Generalitat de Catalunya, prepara –un any més– la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni
(JEP).

Ho fa amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació Catalana
de Municipis. Aquest treball en equip permet aconseguir una implantació molt important de les JEP (prop
de 200 municipis i 450 activitats) en tot el territori català.

Cal valorar la importància d’aquesta participació “de base” dels municipis catalans, perquè és en aquest
àmbit on és més interessant de crear una consciència del significat i de la vàlua de tots aquests ele-
ments que anomenem patrimoni de Catalunya.

El coneixement, l’estima i, finalment, la conservació del nostre llegat històric i monumental depèn del
fet que es pugui desvetllar aquesta consciència, poble a poble i ciutat a ciutat.

Això és el que ha de permetre enfortir un teixit cultural potent i equilibrador del territori i una lectura
cada vegada més completa de la història del nostre país. Una lectura que tingui per base les
particularitats de cada lloc i que arribi a tots els replecs de la geografia catalana.

El Museu difon aquesta idea per mitjà dels grans monuments nacionals que gestiona: els monestirs
de Sant Pere de Rodes o de Santes Creus, la Seu Vella de Lleida, el castell de Miravet o la col·legiata de
Cardona... entre d’altres. Però també posa tot l’interès a vertebrar aquest discurs amb aquest ampli
inventari local. Aquesta és la millor garantia de la correcta percepció i del gaudi d’un patrimoni que
només és pot compartimentar a efectes d’estudi o d’inventari, però que forma un sol cos a l’hora
d’entendre i estimar el nostre país.

Jaume Sobrequés i Callicó
Director del Museu
d’Història de Catalunya

El patrimoni més proper
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Les Jornades Europees
del Patrimoni 2007

Activitats organitzades
pels països a tot Europa

Albània > 28-29/09/2007 > Berat, ciutat històrica
Alemanya > 09/09/2007 > Llocs de contemplació i pregària. Edificis històrics religiosos
Andorra > 22-23/09/2007 > El patrimoni vernacle
Armènia > 15-16/09/2007 > Patrimoni de l’home, patrimoni de la natura
Àustria > 23/09/2007 > Sobre terra, sota terra
Azerbaidjan > 29-30/09/2007 > Protecció històrica i cultural: una frontera entre passat i
futur
Bèlgica > 09-16/09/2007 

Brussel·les > 15-16/09/2007 > Llum i il·luminació
Flandes > 09/09/2007 > “Llocs de vida”
Valònia > 08-09/09/2007 > El patrimoni militar

Bulgària > 20-22/09/2007 > El patrimoni europeu, el nostre futur en la diversitat
Croàcia > 23-29/09/2007 > Patrimoni i moviment
Dinamarca > 08-09/09/2007 > Edificis industrials
Eslovàquia > 07-30/09/2007 > Llocs i paisatges
Eslovènia > 22-29/09/2007 > Joze Plecnik (1872-1957), gran arquitecte eslové
Espanya > 01/09-01/10/2007 >  Arquitectura i instal·lacions defensives

Andalusia > 27/10/2007 > El barroc a Andalusia
Catalunya > 28-30/09/2007 > El patrimoni i els joves

Estònia > 18-30/09/2007 > Entorns històrics remarcables
Ex República Iugoslava de Macedònia > 25/09-03/10/2007 > Fortaleses i estructures
defensives
Finlàndia > 07/09/2007 > Interiors públics
França > 15-16/09/2007 > Les feines del patrimoni, els homes i les dones al servei dels bens
culturals
Geòrgia > 13/09-13/10/2007 > Patrimoni en perill
Grècia > 28-30/09/2007 > Obra la porta i deixa’m entrar. Històries de cases
Holanda > 08-09/09/2007 > Monuments moderns

Una acció conjunta
del Consell d’Europa
i de la Comissió
Europea



Hongria > 15-16/09/2007 > Pàtria i progrés. Arquitectura classicista a Hongria
Itàlia > 29-30/09/2007 > Els grans itineraris de la cultura: un valor afegit per a Europa
Islàndia > 07/09/2007 > Cases del passat i els seus residents
Letònia > 07-09/09/2007 > Parcs i jardins històrics
Liechtenstein > 15/09/2007 > Edificis de fusta: arquitectura o art? (visions del treball de conservació a
Leitawis 52 de Triesenberg)
Lituània > 22-30/09/2007 > Europa, un patrimoni comú. Itineraris culturals de Lituània
Luxemburg > 15-16/09/2007 > El patrimoni religiós
Mònaco > 30/09/2007 > El patrimoni artístic: escultures a la ciutat
Noruega > 09/09/2007 > “El millor i el pitjor”. Llocs de reunió
Polònia > 08/09/2007 > La gent del camí. Viatgers, peregrins i vagabunds
Regne Unit > 6-9/09/2007 > Jornades de portes obertes al patrimoni

Escòcia > 31/08-15/10/2007 > La cultura dels Highlands i 200 aniversari de l’abolició de l’esclavitud
Irlanda > 25/08/2007 > Actes per a la família i els infants
Irlanda del Nord > 8-9/09/2007 > El passat com a eina de qüestionament del futur
Londres > 15-16/09/2007 > Eco-edificis i durabilitat en l’arquitectura. Mirades al futur Londres i la

regeneració
País de Gal·les > 8-23/09/2007 > Europa, un patrimoni comú

República Txeca > 08-16/09/2007 > Monuments, artesanat i cultura popular
Rumania > 22/09/2007 > Paisatge cultural. Les realitzacions dels pobles de diferents cultures
San Marino > 09/09/2007 > Europa, un patrimoni comú
Sèrbia > 01-30/09/2007 > Rius
Suècia > 09/09/2007 > Edificis catalogats
Suïssa > 08/09-09/09/2007 > El bosc
Turquia > 07-09/09/2007 > Europa, un patrimoni comú
Vaticà, el > 30/09/2007 > Europa, un patrimoni comú i les seves arrels cristianes
Xipre > 07/10/2007 > Oci i cultura

Europa, un patrimoni comú



Són molts milions d’europeus els que durant aquest mes de setembre participen, arreu del continent, en
visites i activitats que els han de permetre descobrir –o redescobrir– uns elements clau de la història
(en el sentit més ampli del mot) de tots aquests pobles.

Els àmbits d’aquests descobriments són l’arquitectura monumental, els jardins històrics, l’arqueologia
industrial, les rutes paisatgístiques, els barris i les places, els llocs històrics rellevants, l’arqueologia
clàssica, l’arquitectura militar... formant part d’un amplíssim ventall que comprèn tots els aspectes de la
vida i de la cultura.

Donant una ullada a les activitats descrites en aquest fullet, hom pot adonar-se de la gran varietat
d’enfocaments possibles a l’hora de gaudir d’aquest patrimoni: exposicions, presentacions de llibres,
conferències, balls i àpats d’època, visites teatralitzades, contes, concursos de fotografia, rutes a peu,
tallers experimentals de tot tipus, jornades de portes obertes...

Aquesta és la millor prova que el patrimoni és viu. No es tracta, en absolut, d’un llegat feixuc, d’una
deixa del passat que descansa en la caixa de cabals dels inventaris, d’uns objectes ancorats en un pas-
sat remot o d’una assignatura “maria” que hom estudia, de mala gana, com un luxe força inútil.

Els fets, a tot Europa i a tot el món, demostren el contrari. Els milions de persones que es mobilitzen en
les Jornades per aquest tresor tan divers i que cada vegada s’interpreta millor són el testimoni que el
patrimoni monumental és un llibre obert, un estímul molt potent per al nostre gaudi i per al nostre des-
cobriment i realització personal.

Goethe explica en el seu Viatge a Itàlia que una tempesta en un llac de la Lombardia l’obliga a desem-
barcar en un petit llogarret de la riba. El lloc el corona un castell enrunat, damunt d’un turó. I Goethe
no pot resistir l’impuls de visitar-lo i dibuixar-lo, mentre espera que el temps canviï. Ben aviat s’hi
acosten la gent del poble i, amb ells, les forces vives que el detenen per espia. Ningú no pot entendre
que només l’encís del paisatge i d’una runa romàntica siguin el motiu del dibuix i només se salva d’un
complicat judici per la intervenció providencial d’una persona que el reconeix i que l’avala.

Un patrimoni viu
Esteve Mach i Bosch
Coordinador de les JEP
Museu d’Història
de Catalunya
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Per fortuna, les coses han canviat molt –i per bé– des dels temps de Goethe. Cada dia que passa, creix
el nombre de turistes que acompanyen els escadussers poetes i dibuixants romàntics en l’experiència del
patrimoni monumental. I, a banda el molt notable benefici econòmic que això genera, hom constata que
no hi ha municipi que no se senti orgullós de valorar i dignificar els elements del seu llegat històric.
Pocs anys enrere, no era imaginable que pogués organitzar-se a Catalunya una “festa major” del patri-
moni monumental en què, en un sol cap de setmana, s’organitzessin 450 activitats en gairebé dos-cents
municipis.

Cal que els joves siguin, també, educats en aquesta descoberta.  És per això que les institucions inter-
nacionals atorguen cada dia més atenció a aquest tema. El Consell d’Europa ha estat capdavanter en la
promoció d’activitats de pedagogia del patrimoni orientades als joves.  Les “Classes del Patrimoni”, pro-
jectes com “Europa d’un carrer a l’altre”, “El patrimoni que ens ve dels altres”... o el patrocini de
l’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments, creada i coordinada des de Catalunya, en son
exemples clars. També la UNESCO, per mitjà de la seva xarxa mundial d’escoles associades, promou contí-
nuament projectes internacionals i trobades de joves (Bergen, Treviso) o reunions d’experts (El Caire
2002) o declaracions de principis (Varna 2005). I també ho fan el Consell d’Europa i la Unió Europea:
Wroclaw (2004), Faro (2005). Coherentment amb aquesta voluntat, Catalunya posa l’accent en les activi-
tats que es recullen sota el denominador comú de “Patrimoni i els joves”, tal com ho va fer l’any passat
amb l’acord unànime dels organitzadors locals, de les entitats municipalistes col·laboradores i del
mateix Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Finalment, un altre objectiu molt important: el fet que a tot el continent, en el mateix mes de setem-
bre, se celebrin aquestes jornades amb temaris molt coincidents, avala l’objectiu del Consell d’Europa
d’ajudar a visualitzar que “Europa, (és) un patrimoni comú”; un lema triat per unanimitat de tots els
països el 2001 i vigent des d’aleshores.

Percebre la immensa varietat local del patrimoni cultural de tots els països com una riquesa comuna, del
passat i del present, és una obertura mental cada dia més imprescindible per pensar i conviure com a
europeus.
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Llista d’activitats

Totes les activitats organitzades
amb motiu de les Jornades,
per ordre alfabètic de municipis

Activitats relacionades
amb el tema d’aquest any: 
El patrimoni i els joves



[ÀGER] Noguera

Muralles de la Vila d'Àger. Jornada de
portes obertes i conferència "Les mura-
lles d'Àger en el panorama medieval
català”
Lloc: consultar a l'Ajuntament d'Ager
Dia: 30
Horari: consultar a l'Ajuntament d'Ager
Organitza: Ajuntament d'Àger
Tel.: 973 455 004

El conjunt de les muralles de la Vila d'À-
ger constitueix un dels conjunts més sin-
gulars de Catalunya i data del segle XII.
Tot i les reformes i ensurts de les guerres,
es mantenen en bastant bon estat, tot i
que necessiten de restauració i sanja-
ment. L'activitat d'enguany consistirà en
una conferència del Dr. Francesc Fité:
"Les muralles d'Àger en el panorama
medieval català" i una visita guiada rei-
vindicativa. 

[AIGUAMÚRCIA] Alt Camp

Jornades de portes obertes
Lloc: Reial Monestir de Santes Creus
Dia: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 638 329 

Santes Creus, un camí de llegendes.
Activitats per a famílies
Lloc: Reial Monestir de Santes Creus
Dia: 30
Horari: a les 12 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 638 329 

Recorregut pel monestir i el seu entorn,
prenent  com a fil conductor llegendes 
medievals de Santes Creus. La recuperació 
d’aquests relats ens proporciona una apro-

ximació als valors, l’espectacle, els senti-
ments i les relacions entre personatges de
diferents estaments vinculats al monestir.

[ALBESA] Noguera

El món romà a Albesa: bicicleta i visita
guiada
Lloc: Plaça Retaulers (davant l'església)
Dia: 30
Horari: De 10 a 13 h
Organitza: Ajuntament d'Albesa
Tel.: 973 186 553

Recorregut en bicicleta, d'entre 15 i 20
km. Per terreny planer i els principals
jaciments arqueològics d'època romana del
municipi: Turris de Cal Montblanc, Via
Romana i Vil·la Romana del Romeral. El
recorregut es complementarà amb les
explicacions dels arqueòlegs responsables
de les excavacions. 

[ALBI, L’] Les Garrigues

Visita guiada pel nucli antic de la vila
d'Albi
Lloc: Plaça de la Vellesa
Dies: 28, 29 i 30
Horari: D’11 a 13 h
Organitza: Ajuntament de l’Albi
Tel.: 973 175 004

Es visitarà el casc antic de la Vila, carrers
del call Major, la plaça Vellesa, les pintu-
res dels sants Abdon i Senen i Antòni de
Pàdua, i el Castell d'origen medieval
(segle XII) on es guarden les pintures
dels sants Abdon i Senen i sant Antoni de
Pàdua i el Castell, d’origen medieval
(segle XII).

[ALBIOL, L’] Baix Camp

Visita al Castell i a l'Església de l'Albiol
Lloc: Església i Castell de l'Albiol
Dies: 29 i 30
Horari: De 12 a 14 h
Organitza: Ajuntament de l’Albiol
Tel.: 977 815 450

L'activitat a realitzar consisteix en una
visita a l'Església i al Castell de l'Albiol.

[ALCANAR] Montsià

Visita-demostració i taller
Lloc: Poblat ibèric de la Moleta del Remei
Dies: 29 i 30
Horari: A les 12 i a les 16 h
Organitza: Museu del Montsià
Tel.: 977 705 526

Al matí en el poblat podrem assistir a la
presentació, per part d'un personatge ibè-
ric, de la història i costums dels seus
habitants, i conèixer les empremtes que
han deixat al seu pas. A la tarda hi haurà
un taller adreçat a nois i noies sobre la
mateixa temàtica.

[ALCOVER] Alt Camp

Concurs de dibuix "El Peix de Pedra"
Lloc: Museu Municipal d'Alcover
Dia: 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu Municipal d'Alcover
Tel.: 977 846 452

L'activitat consisteix a apropar els més
joves a conèixer el nostre patrimoni pale-
ontològic d'Alcover-Mont-ral. Comença
escoltant el conte "El Peix Pedra", una
història inventada que ens remunta a fa
milions d'anys; seguidament s'observaran
els exemplars fòssils que tenim dins les
vitrines de la sala, entre els quals hi ha el
protagonista del nostre relat; finalment,
els nens i nenes realitzaran un dibuix
referit al conte explicat i el lliuraran al
Museu perquè un jurat en determini els
guanyadors. 

[ALT EMPORDÀ] Alt Empordà

Santuaris amb música
Lloc: Santuari de la Salut de Terrades
Dia: 29
Horari: de 16 a 20 h
Organitza: Consell Comarcal de l'Alt
Empordà
Tel.: 972 514 355

El Santuari de la Salut de Terrades és
emblemàtic de la comarca més com a sim-
bologia que com arquitectura destacable.
Té una vista panoràmica impressionant
sobre el pantà de Boadella. Es realitzarà
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[1]

[2]

[1] Reial Monestir de Santes 
Creus

[2] Vil·la Romana
del Romeral

[3] Muralles de la vila d'Àger

[3]



una visita guiada i un concert a càrrec de
la Jove Orquestra de Figueres 

[ALT URGELL] Alt Urgell

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntaments de Sant Quirze
Safaja, Baix Pallars, l'Ametlla del Vallès,
Solsona, Odèn, Gerri de la Sal, Oliana,
Tagamanent, el Consell Comarcal de l'Alt
Urgell i l'Associació Catalana de Lleure
Formatiu
Tel.: 973 353 112

Amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni, s’organitza conjuntament amb
altres entitats, un concurs de dibuix
infantil d’elements patrimonials relacio-
nats amb la gestió i aprofitament de
recursos hidràulics: pous de glaç i salines
de muntanya. També es farà la presenta-
ció pública de materials de promoció de
patrimoni d'aquestes entitats que van sig-
nar un conveni de col·laboració el 2006. 

[AMETLLA DE CASSERRES]
Berguedà

Descobreix el secret de l'Ametlla de
Casserres
Lloc: Colònia Ametlla de Casserres
Dia: 29
Horari: A les 10.45 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies Tèxtils del Parc Fluvial s’han unit
per descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, a Cal Marçal,
l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i la
Soldevila (Balsareny). Informació i reser-
ves al 938 250 689. 

[AMETLLA DEL VALLÈS]
Vallès Oriental

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntaments de l'Ametlla del
Vallès, Solsona, Odèn, Gerri de la Sal,
Sant Quirze Safaja, Oliana, Consell
Comarcal de l'Alt Urgell i Associació
Catalana de Lleure Formatiu
Tel.: 938 432 501

Amb motiu de les JEP, s’organitza conjun-
tament amb altres entitats, un concurs de
dibuix infantil d’elements patrimonials
relacionats amb la gestió i aprofitament
de recursos hidràulics: pous de glaç i sali-
nes de muntanya. També es farà la pre-
sentació pública de materials de promoció
del patrimoni d’aquestes entitats que van
signar un conveni de col·labora-
ció el 2006. 

La vida d'un jove romà
Lloc: Can Busquets
Dia: 29
Horari: De 19 a 21 h
Organitza: Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès i la Garriga
Tel.: 938 432 501

Teatralització de la vida d'un jove romà,
ambientada a l'antiga vil·la romana de
Can Busquets, a cavall entre la Garriga i
l'Ametlla del Vallès. L'acte consistirà en
una representació teatral i un posterior
col loqui pica-pica per comparar la reali-
tat actual dels joves amb la realitat histò-
rica dels joves. 

[AMPOSTA] Montsià

Visita guiada
Lloc: Torre de la Carrova
Dia: 29
Horari: D’11 a 13 i de 17 a 19 h
Organitza: Museu del Montsià
Tel.: 977 702 954

Es realitzaran dos torns de visites, una
cada hora, al matí i a la tarda. El recorre-

gut per la zona de la Carrova inclou la
visita guiada a les restes de la vil·la
romana i a la torre medieval. 

[ARBÚCIES] Selva

Visites guiades al Castell de Montsoriu
Lloc: Castell de Montsoriu (Arbúcies - Sant
Feliu de Buixalleu)
Dia: 30
Horari: D’11h a 14 h
Organitza: Museu Etnològic del Montseny,
La Gabella
Tel.: 972 860 908

Visites guiades al Castell de Montsoriu.
Situat en una de les darreres estivacions
del Montseny és un dels castells gòtics
més importants de Catalunya. Durant la
visita es podrà accedir al pati d'Armes,
normalment tancat al públic degut a les
obres de restauració del monument. La
pujada d'accés al Castell s'ha de fer a peu
des del Coll de Castellar. 

[ARENYS DE MAR] Maresme

Presentació del catàleg Els Castells, uns
randers modernistes
Lloc: Centre cultural el Calisay (Riera Pare
Fita, 31)
Dia: 29
Horari: A les 19 h
Organitza: Museu d'Arenys de Mar
Tel.: 937 924 444

El Museu d'Arenys de Mar presenta el
catàleg de l'exposició Els Castells, uns ran-
ders modernistes. L'exposició i el catàleg
volen mostrar la qualitat dels treballs i
dels projectes de la Casa Castells (1862-
1962), fent especial atenció als treballs
d'estil modernista de Marià Castells (entre
els anys 1910 i 1930). L'exposició es
podrà veure al Museu de la Punta (carrer
de l'Església, 43) fins al 17 de febrer de
2008.

Visita guiada a l'exposició "Els Castells,
uns randers modernistes"
Lloc: Museu Marès de la Punta
Dia: 30
Horari: 10 h i 12 h
Organitza: Museu d'Arenys de Mar
Tel.: 937 924 444
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A les 10 i a les 12 hi ha una visita guiada
a l'exposició "Els Castells, uns randers
modernistes" a càrrec de Joan Miquel
Llodrà, historiador de l'art i comissari de
l'exposició. La visita permetrà conèixer la
qualitat dels treballs de la Casa Castells i
en especial dels projectes de Marià
Castells, característics de l'estil modernis-
ta de l'època. 

Passi compartit amb la Casa Museu
Domènech i Montaner de Canet de Mar
Lloc: Museu Marès de la Punta
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, d’11 a 13 i de 18 a 20 h i
dia 30, d’11 a 13 h
Organitza: Museu d'Arenys de Mar
Tel.: 939 724 444

"Modernisme a Canet de Mar i Arenys de
Mar" és una iniciativa conjunta per mos-
trar alguns aspectes del modernisme dels
dos pobles. A Arenys de Mar destaca per a
aquesta ocasió la visita a l'exposició "Els
Castells, uns randers modernistes". Durant
els dies 29 i 30 de setembre els visitants
del Museu d'Arenys de Mar o de la Casa
Museu Domènech i Montaner de Canet de
Mar rebran un passi per visitar l'altre
equipament.
(Per inscriure-us truqueu al 937 924 444
o al 937 954 615) 

[ARGENTONA] Maresme

Picasso i la ceràmica. Audiovisual,
visita i taller pràctic 
Lloc: Museu del càntir
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, a les 18 i dia 30, a les 12 h
Organitza: Museu del Càntir d’Argentona
Tel.: 937 972 732

Amb motiu de la recent inauguració de
l’Espai Picasso, amb la mostra permanent
de diversos càntirs de Pablo Picasso, el
Museu del Càntir proposa una activitat
lúdica per aproximar-nos a la producció
ceràmica del genial artista, que consta
d’una presentació audiovisual, una visita
comentada a l’Espai Picasso i un taller
pràctic consistent en la decoració d’un
plat a l’estil picassià. Es vol adreçar
aquesta activitat molt especialment al
públic jove i familiar.

[ARTÉS] Bages

Les llegendes d'Artés
Lloc: Biblioteca municipal
Dia: 28
Horari: A les 18 h
Organitza: Museu Pare Faura
Tel.: 938 305 001

Artés és un poble ric en tradició oral i cal
recordar aquelles anècdotes i fets que han
donat lloc a llegendes populars. 

[ARTESA DE SEGRE] Noguera

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu del Montsec
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, de 17 a 19 h i dia 30, de
12 a 14 h
Organitza: Ajuntament d'Artesa de Segre/
Museu del Montsec
Tel.: 973 400 013

El Museu del Montsec obre les seves por-
tes al públic aprofitant la celebració de la
Festa Major d'Artesa de Segre. El Museu es
podrà visitar el dissabte de les 17 h a les
19 h i el dimenge de les 12 h a les 14 h.
Els visitants podran passejar per les diver-
ses seccions: arqueologia, arxiu, i podran
gaudir de l'exposició estable dedicada a
les forques d'Alentron. 

[AVIÀ] Berguedà

Descobreix els secrets de Cal Rosal!
Lloc: Colònia Cal Rosal
Dia: 29
Horari: A les 9.30 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies Tèxtils del Parc Fluvial s’han unit
per descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, a Cal Marçal,

l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i la
Soldevila (Balsareny). Informació i reser-
ves al 938 250 689. 

[BADALONA] Barcelonès

Visites teatralitzades al Jardí de Quint
Licini
Lloc: Plaça Assemblea de Catalunya, 3
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 14 i 16 a 20 h
Organitza: Museu de Badalona
Tel.: 933 841 750

El patrici Quint Licini o bé la seva dona,
propietaris d'una casa benestant de la ciu-
tat romana de Baetulo, ens presentaran la
seva família i ens mostraran el seu jardí, on
podrem gaudir in situ de l'estany on es
recollia l'aigua de la pluja per regar les
plantes, així com conèixer els arbres i les
flors que decoraven el jardí (se sap gràcies
a les anàlisis practicades) i quines funcions
tenien. Veurem el peristil en una recreació
virtual, i admirarem l'oscillum, una peça ori-
ginal romana, de valor excepcional. 

[BAIX PALLARS]
Pallars Sobirà

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntaments del Baix Pallars,
l'Ametlla del Vallès, Solsona, Odèn, Gerri
de la Sal, Sant Quirze Safaja, Oliana,
Consell Comarcal de l'Alt Urgell i
Associació Catalana de Lleure Formatiu
Tel.: 973 662 040

Amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni, s’organitza conjuntament amb

[B]>

[
]

JE
P 

07

Jornades
Europees del
Patrimoni
a Catalunya

[1]

[2]

[1] Museu del Cantir

[2] Jardí de Quint Licini. 
Museu de Badalona

[3] Salins de Gerri de la Sal

[3]



altres entitats, un concurs de dibuix
infantil d’elements patrimonials relacio-
nats amb la gestió i aprofitament de
recursos hidràulics: pous de glaç i salines
de muntanya. També es farà la presenta-
ció pública de materials de promoció de
patrimoni d'aquestes entitats que van sig-
nar un conveni de col·laboració el 2006 

Visites guiades als salins de Gerri de la
Sal
Lloc: Gerri de Sal
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Consorci de Gerri de Sal
Tel.: 973 662 040

Anima't a descobrir el funcionament d'una
antiga explotació salinera de muntanya on
podrem conèixer l'enginyós sistema d'a-
profitament de l'aigua dolça i de l'aigua
salada. 

[BALAGUER] Noguera

Visites guiades a les excavacions
arqueològiques del Plà d'Almatà
Lloc: Plà d'Almatà de Balaguer
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: ImPiC
Tel.: 973 446 606

Visites guiades a les excavacions arqueo-
lògiques del Plà d'Almatà de Balaguer.

Concert a càrrec de la soprano Joana
Font i de la pianista Marta Mesalles
Lloc: Església de Sant Domènec
Dia: 30
Horari: A les 0 h
Organitza: ImPiC
Tel.: 973 446 606

[BALSARENY] Bages

Descobreix els secrets de la Colònia
Soldevila
Lloc: Colònia Soldevila
Dia: 30
Horari: A les 13.30 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal
Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689. 

[BANYERES DEL PENEDÈS]
Baix Penedès

Portes obertes
Lloc: Museu Josep Cañas
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28, de 18 a 20 h; dies 29 i 30,
d’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Banyeres del
Penedès
Tel.: 977 670 108

Potes obertes al museu del municipi per
conèixer l'obra i la vida de l'artista banye-
renc Josep Cañas. 

Conferència sobre patrimoni
Lloc: Centre Cívic Ernest Lluch
Dia: 28
Horari: A les 19 h
Organitza: Ajuntament de Banyeres del
Penedès
Tel.: 977 670 108

Conferència sobre el patrimoni i la seva
vinculació amb els joves realitzada per
professionals del camp.

[BANYOLES] Pla de l'Estany

Pels recs de Can Teixidor i Can Hort fins
a Canaleta
Lloc: Banyoles
Dia: 30
Horari: De 10.30 a 12 h
Organitza: Ajuntament de Banyoles
Tel.: 972 574 467

Seguirem els recs més antics de Banyoles,
els de Can teixidor i Can Hort, construïts
al segle IX pels monjos benedictins que

van fundar la ciutat. L’itinerari ens portarà
de l’estany a la riera de Canaleta, i tot
caminant anirem descobrint fonts, creus
de terme, antigues indústries i rentadors.
Entrarem dins el claustre del monestir de
Sant Esteve per veure com s’aprofitava
l’aigua, i ens aturarem als horts de sota el
monestir on hi ha trams de rec que encara
funcionen amb el sistema de bagants i
caderetes.  

[BARCELONA] Barcelonès

Jornades de portes obertes
Lloc: Museu d’Història de Catalunya
Dia: 30
Horari: De 10 a 14.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 932 254 700

Visita lliure al Museu (no guia)
Lloc: Plaça Pons i Clerch, s/n
Dia: 30
Horari: De 10 a 15 h
Organitza: Museu de la Xocolata
Tel.: 932 687 877

Visita guiada pel Castell de Montjuïc
Lloc: Castell de Montjuïc
Dia: 30
Horari: A les 11 i a les 14 h
Organitza: Amics del Castell de Montjuïc
Tel.: 933 298 653

L'activitat consistirà a realitzar una visita
guiada pel Castell i la seva fortificació. Va
ser construït l'any 1751 per l'enginyer
militar Juan Martin Cermeño sobre l'antic
fortí de 1640. A més de la seva monu-
mentalitat podreu apreciar les magnífi-
ques vistes sobre la ciutat, els seus vol-
tants i la Mediterrània. La visita continua-
rà amb un recorregut per l'interior del
recinte i una visita al Museu Militar.

Portes obertes
Lloc: Diputació, 231
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dies 28 i 29, de 9 a 20 h i dia 30,
de 10 a 14 h
Organitza: Biblioteca pública Episcopal del
Seminari de Barcelona
Tel.: 934 541 607
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La Biblioteca Pública Episcopal de
Barcelona és la biblioteca més antiga de
la ciutat. Va ser erigida el 1775 i enriqui-
da amb donacions, adquisicions i dipòsits.
A finals del segle XIX va ser emplaçada a
l'edifici actual del Seminari Conciliar de
Barcelona al carrer Diputació. Actualment
custodia 400.000 volums especialitzats en
ciències eclesiàstiques i filosòfiques. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Barcelona
Dia: 30
Horari: De 10 a 14.30 h
Organitza: Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Barcelona
Tel.: 934 246 577

Amb motiu de les JEP, la seu de Barcelona
del Museu d'Arqueologia de Catalunya
obre les seves portes perquè tothom
pugui gaudir del patrimoni arqueològic de
Catalunya. 

Visita guiada al casc antic de Barcelona
a partir de l'església de Santa Maria del
Pi
Lloc: Església de Santa Maria del Pi
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28 a les 18 h i dies 29 i 30 a
les 10.30 h
Organitza: Arxiu Històric de Santa Maria
del Pi
Tel.: 933 184 743

Visita guiada pel casc antic de Barcelona
partint de l'Església de Santa Maria del Pi.
Se seguiran els circuits pasquals que deli-
mitaven l'antic barri del Pi, amb una
explicació dels indrets més significatius. 

Visita comentada a les Drassanes Reials
de Barcelona
Lloc: Museu Marítim de Barcelona,
Drassanes Reials
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, a les 17.30 h; dia 30, a les
12 h
Organitza: Museu Marítim de Barcelona
Tel.: 933 429 920

Visita comentada a l'edifici de les
Drassanes Reials de Barcelona, seu del
Museu Marítim. Les Drassanes Reials de

Barcelona és l'edifici medieval dedicat a
activitats marítimes més important de la
Mediterrània, i una de les mostres més
destacables d'arquitectura gòtica civil al
món. 

[BARONIA DE RIALB] Noguera

El Romànic de la Baronia de Rialb
Lloc: Carrer Monestir, 1
Dies: 28, 29 i 30
Horari: per concretar 
Organitza: Ajuntament de la Baronia de
Rialb
Tel.: 973 460 234

Interessant itinerari pels diferents béns
culturals del municipi de la Baronia de
Rialb integrats en un entorn natural de
característiques gairebé úniques. Visita
guiada al Monestir de Sta. Maria de
Gualter (s. XII-XIII); església de Sta. Maria
de Palau (s. XI), i església de St. Iscle i
Sta. Victòria de la Torre (s. X-XI).
(Concretar l’horari al 973 460 234). 

[BELLPUIG D’URGELL] Urgell

Jornades de portes obertes
Lloc: Convent de Sant Bartomeu de
Bellpuig
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 15 a 18.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 973 320 292

[BELLVER DE CERDANYA]
Cerdanya

VIII Trobada de corals de Cerdanya
Lloc: Santa Maria de Talló, Talló
Dia: 30
Horari: A les 18 h
Organitza: Consell Comarcal de la Cerdanya
Tel.: 972 884 884

Per vuitè any consecutiu el Consell
Comarcal de la Cerdanya i l'Ajuntament de
Bellver organitzen aquesta trobada que
reuneix els cantaires de la festa del patri-
moni. En el marc incomparable de l'esglé-
sia de Santa Maria de Talló, el patrimoni
monumental es fusiona amb les veus cer-
danes d'una i altra banda de la frontera. 

[BESALÚ] Garrotxa

Besalú Obert
Lloc: Oficina de Turisme (Plaça Lllibertat,
1)
Dies: 28, 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Besalú
Tel.: 972 591 240

Recorregut guiat al centre històric de
Besalú. La visita guiada inclou l'interior
de l'església del Monestir de Sant Pere,
l'església de Sant Vicenç, les excavacions
de la sinagoga, el Micvé, el pont i un
audiovisual sobre la història de Besalú.
(Cal inscripció prèvia 972 591 240) 

[BISBAL, LA] Baix Empordà

Visita a un obrador de ceràmica 
tradicional
Lloc: Obrador de Can Salomó
Dia: 28
Horari: A les 11 i a les 16 h
Organitza: Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà
Tel.: 972 645 166

Visita guiada a l'obrador de ceràmica de
Can Salomó, on el visitant assisteix a una
demostració del treball a la roda i de
decoració de peces amb tècniques típi-
ques de la Bisbal. Durant aquesta visita
les persones assistents es podran fer una
idea de tot el procés d'elaboració de peces
de ceràmica tradicional. 

[BORGES BLANQUES, LES]
Garrigues

Visita al Centre d'Interpretació de les
Garrigues
Lloc: Centre d'Interpretació de les
Garrigues
Dies: 28, 29 i 30
Horari: A les 11 i a les 12 h
Organitza: Consell Comarcal de les
Garrigues
Tel.: 973 142 658

El Centre d'Interpretació de les Garrigues
és un espai que té per objectiu fomentar i
promocionar la comarca. Permet fer una
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visita dinàmica i guiada a través de tècni-
ques audiovisuals que permeten fer un
viatge per la comarca i veure els llocs de
més interès. És una manera de despertar
l'interès i la inquietud pel nostre patrimo-
ni i descobrir les Garrigues 

[CABRERA DE MAR] Maresme

Visites guiades
Lloc: Clos Arqueològic de Ca l'Arnau
Dia: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
Tel.: 937 590 091

Es faran visites guiades a càrrec d'arqueò-
legs especialistes a les ruïnes romanes
republicanes de Ca l'Arnau. 

[CABRILS] Maresme

Els rellotges de sol a Cabrils, 
ruta guiada
Lloc: Diversos carrers de la vila
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Cabrils
Tel.: 973 509 221

Un recorregut pels racons de Cabrils on
s'ubiquen alguns dels rellotges de sol,
peces importants del patrimoni cultural
del poble, per acabar amb la visita a la
col·lecció del Sr. Andreu Majó. 

[CADAQUÉS] Alt Empordà

Salvador Dalí per Robert Descharnes
Lloc: Museu de Cadaqués (c/ Narcís
Monturiol, 15)
Dia: 28
Horari: De 10 a 13 i de 16 a 19 h
Organitza: Ajuntament
Tel.: 972 258 200

Robert Descharnes, fotògraf, va conèixer
Salvador Dalí durant l'hivern de 1950. Des
de llavors passà regularment moments privi-
legiats amb l'artista a Cadaqués, París i
Nova York. L'amistat que unirà els dos
homes resta visible en les fotografies, que
ens mostren moments d'intimitat i de tre-
ball.

[CALDERS] Bages

Visita guiada a llocs desconeguts 
de la Colònia Jorba
Lloc: Colònia Jorba
Dia: 29
Horari: A les 17 h
Organitza: Ajuntament de Calders
Tel.: 938 308 851

La Colònia Jorba és l’única colònia indus-
trial del municipi de Calders, creada a
finals del segle XIX als peus del riu
Calders. En aquesta visita guiada es podrà
visitar i conèixer elements d'aquesta colò-
nia que, a dia d'avui, queden fora dels
llocs públics: forn de pa, cafè, barberia,
sala de turbines, etc. 

[CALDES DE MONTBUI]
Vallès Oriental

Entada gratuita
Lloc: Thermalia. Museu de Caldes de
Montbui
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dies 28 i 29, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h; dia 30, d’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Caldes de
Montbui i Thermalia. Museu de Caldes de
Montbui
Tel.: 938 654 140

Thermalia. Museu Caldes de Montbui es
configura com un centre tèrmic a l’entorn
de la cultura de l’aigua termal. Enguany
s’ha obert al públic l’exposició permanent
“l’efervescència balneària” que permet al
visitant fer una immersió al món del ter-
malisme. Una altra part del Museu està
dedicada a la vida de l’escultor Manolo
Hugué i ens mostra a Picasso present en
l’exposició a partir de l’amistat que va
unir aquests dos grans artistes. 

[CALONGE DE SEGARRA]
Alta Anoia

Visita guiada a Sant Pere de l'Arç
Lloc: Església de Sant Pere de l'Arç
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Calonge de
Segarra i Consorci de Turisme de l'Alta
Anoia
Tel.: 938 680 366

Durant tot el matí es podrà visitar l'esglé-
sia de Sant Pere de l'Arç. És d'estil romà-
nic (anterior a l'any 1038) i en destaca
l'absis semicircular. A l'interior s'hi conser-
ven obres de gran interès, com els retau-
les dedicats a sant Pere i santa Maria,
ambdós d'estil renaixentista. 

[CALONGE-SANT ANTONI]
Baix Empordà

L'indià Artur Mundet i el seu patrimoni
Lloc: Germandat Artur Mundet (Pg. Josep
Mundet, 70)
Dia: 28
Horari: A les 22 h
Organitza: Ateneu Popular de Calonge
Tel.: 972 651 517

Conferència sobre l'indià Artur Mundet i
Carbó, fill de Sant Antoni de Calonge, i el
seu principal llegat, la Germandat Artur
Mundet. 

L'indià Artur Mundet i el seu patrimoni
Lloc: Germandat Artur Mundet (Pg. Josep
Mundet, 70)
Dia: 29 i 30
Horari: A les 10 h
Organitza: Ateneu Popular de Calonge
Tel.: 972 651 517

Dia 29. Trobada a què assistiran també
antigues mutualitats i entitats relaciona-
des amb els indians a Catalunya. 
Dia 30. Visita guiada en què s'explicarà la
relació entre alguns llocs de Sant Antoni i
la vida i obra d'Artur Mundet. 
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[CAMBRILS] Baix camp

Visita a la Vil·la Romana de la Llosa
Lloc: Vil·la Romana de la Llosa
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, de 10 a 13.30 i de 15.30 a
17.30 h; dia 30, de 10 a 13.30 h
Organitza: Ajuntament i Museu d'Història
de Cambrils
Tel.: 977 794 528

Portes obertes a la Vil·la Romana de la
Llosa durant tot el dissabte i el diumenge
al matí, amb visites guiades. La Vil·la
Romana de la Llosa ja es pot visitar de
forma permanent després de més de 25
anys d'iniciar-se la recerca. Serà, doncs,
un bon moment per conèixer el món romà
de l'Ager Tarraconensis, gràcies a l'aixeca-
ment virtual que es pot veure al mòdul
d'accés. 

[CANET DE MAR]
Maresme

Modernisme a Canet de Mar i Arenys
de Mar
Lloc: Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner
Dia: 29
Horari: A les 11 h
Organitza: Casa Museu Lluís Domènech
Tel.: 937 954 615

Activitat infantil "Viu el modernisme" a la
Casa Domènech i Montaner. (Reserves al
937 954 615). 

Modernisme a Canet de Mar i Arenys de
Mar
Lloc: Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner
Dia: 30
Horari: A les 10 i a les 12 h
Organitza: Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner
Tel.: 937 954 615

Visita guiada a la Casa Lluís Domènech i
Montaner i altres elements modernistes de
Canet de Mar. (Reserves al 937 954 615). 

[CANOVELLES] Vallès Oriental

Presentació del llibre Senyors i pagesos
a la Domus Olivet s.XI-XV
Lloc: Equipament cultural Can Palots
Dia: 28
Horari: A les 19.30 h
Organitza: Ajuntament de Canovelles i
Ajuntament de Granollers
Tel.: 938 464 555

Presentació de la publicació Senyors i
pagesos a la Domus Olivet, Història de
Canovelles, 2. L'edició d'aquest treball té
com a objectiu donar a conèixer la reali-
tat històrica del que va ser la Domus
d'Olivet, els seus senyors i els pagesos
que en depenien, entre els segles XI i XV.
L'edició incorpora un quadern didàctic. La
riquesa documental i arqueològica de la
domus permet reconstruir una part impor-
tant de la història de Canovelles i del
Vallès a l'època medieval. Realitzat pels
historiadors Jaume Dantí i Cinta Cantarell 

Visita guiada a la Domus Olivet
Lloc: Sortida de l'Equipament cultural Can
Palots
Dia: 29
Horari: A les 10 h
Organitza: Ajuntament de Canovelles i
Ajuntament de Granollers
Tel.: 938 464 555

Visita guiada a la Domus Olivet de la mà
d'en Jaume Dantí, historiador i autor de
la publicació Senyors i pagesos a la Domus
Olivet, Història de Canovelles, 2. La visita
es realitzarà en cotxes particulars.
Cal inscripció prèvia al telèfon 938 468
054 

[CARDEDEU] Vallès Oriental

Cases i jardins: escenes d'estiu
Lloc: Museu Arxiu Tomàs Balvey
Dia: 29
Horari: De 18 a 20.30 h
Organitza: Museu Arxiu Tomàs Balvey
Tel.: 938 713 070

Una visita guiada als jardins i cases d'es-
tiueig de Cardedeu, amb petites escenifi-
cacions teatrals a càrrec de diferents car-

dedeuencs, on podrem veure com es vivia
l'estiueig a principis del segle XX. Conduït
i dirigit per l'Associació Artescena. 

[CARDONA] Bages

Visita guiada al centre històric de la
vila de Cardona
Lloc: Centre Cardona Medieval
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h;
dia 30, d’11 a 15 h
Organitza: Fundació Cardona Històrica
Tel.: 938 692 475

El Centre Cardona Medieval acull el visi-
tant amb una exposició museogràfica per-
manent amb un element central com és el
facsímil del Poblament (986), un audiovi-
sual i l'oferta de visites guiades pel centre
històric. Tot plegat us ajudarà a compren-
dre l'evolució històrica de la vila de
Cardona. 

Jornades de portes obertes
Lloc: Castell i Canònica de Sant Vicenç de
Cardona
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 15 a 18.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 938 684 169

La Cardona medieval. Visita guiada
Lloc: Centre Cardona Medieval
Dia: 30
Horari: D’11 a 15 h
Organitza: Fundació Cardona Històrica
Tel.: 938 692 475

Situat a la plaça de la Fira, just davant de 
l’Ajuntament, aquest centre facilita la 
interpretació de la vila i el seu centre his-
tòric, declarat bé d’interès cultural. Una     
exposició permanent, amb un ampli reper-
tori gràfic i audiovisual, explica la gènesi
i evolució de la vila fins a la construcció
del seu recinte emmurallat. Des d’aquí
s’ofereix un itinerari guiat que culmina
amb la visita al temple de Sant Miquel.

[1]
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[CASSERRES] Berguedà

Descobreix els secrets del Guixaró!
Lloc: El Guixaró
Dia: 29
Horari: A les 11.45 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal
Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689. 

[CASTELLAR DE N’HUG]
Berguedà

Visita guiada
Lloc: Museu del Ciment Asland
Dia: 28
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu del Ciment Asland
Tel.: 938 257 037

Jornada de portes obertes de 10 a 15
hores i visita guiada gratuïta a les 12
hores

[CASTELLBELL I EL VILAR]
Bages

La ruta verda de Castellbell i el Vilar
Lloc: Sala Cultural (Joaquim Borràs, núm.
40)
Dia: 28
Horari: Tarda
Organitza: Ajuntament de Castellbell i el
Vilar
Tel.: 938 340 350

Es duran a terme una sèrie d’activitats
relacionades amb el senderisme i amb
l’Itinerari Verd dels Tres Monts. Castellbell
i el Vilar pot desenvolupar aquesta activi-

tat per la seva funció de corredor natural
entre el Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt i
Serra de l’Obac. Divendres 28 a la Sala
Cultural, reportatge gràfic i informatiu de
la ruta. 

La ruta verda de Castellbell i el Vilar
Lloc: Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Dia: 29
Horari: Matí
Organitza: Ajuntament de Castellbell i el
Vilar
Tel.: 938 340 350

Es duran a terme una sèrie d’activitats
relacionades amb el senderisme i amb
l’Itinerari Verd dels Tres Monts. Dissabte
29, primer tram de l’itinerari i esmorzar
popular. Sortida de davant de l’Ajuntament
de Castellbell i el Vilar, d’on sortirà un
autobús que durà els participants fins al
punt de partida. El recorregut serà el
següent: Raval del Clot – Mas del Grau –
Mas del Grauet – Meandre de Castellbell –
Burés. 

La ruta verda de Castellbell i el Vilar
Lloc: Plaça de Lluís Companys del Burés
Dia: 30
Horari: Matí
Organitza: Ajuntament de Castellbell i el
Vilar
Tel.: 938 340 350

Es duran a terme una sèrie d’activitats
relacionades amb el senderisme i amb
l’Itinerari Verd dels Tres Monts. Diumenge
30, segon tram de l’itinerari i esmorzar
popular. Se sortirà a peu des de la plaça
de Lluís Companys del Burés. El recorregut
serà el següent: Burés – Turó del Marquès
– Cal Pinsà – Mas del Colomer – Sant
Cristòfol. Un cop finalitzada l’excursió, un
autobús traslladarà els participants fins al
punt de partida. 

[CASTELLCIR] Moianès

Històries d'abans a Esplugues
Lloc: Esplugues
Dia: 29
Horari: De 17 a 19 h
Organitza: Consorci del Moianès
Tel.: 938 301 418

Esplugues és una casa de pagès construï-
da sota una bauma, que va ser habitada
fins a l'any 2002. Ara és la seu del radial
de l'Ecomuseu del Moianès a Castellcir.
Jornada de portes obertes, passi del DVD
de la Memòria Oral del Moianès: com es
vivia fa anys al Moianès: els avis ho expli-
quen. I berenar d'abans. 

Música medieval a Santa Coloma
Sasserra
Lloc: Santa Coloma Sasserra
Dia: 30
Horari:A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Castellcir
Tel.: 938 668 151

El diumenge 30 de setembre a les 12 h
del migdia, a Santa Coloma Sasserra
(espai protegit), es durà a terme un con-
cert que porta el títol "Música medieval a
Santa Coloma" a càrrec del grup de músi-
ca medieval "A Chantar". 

[CASTELLDEFELS] Baix Llobregat

Visita nocturna guiada a l’Església de
Santa Maria del Castell
Lloc: Església de Santa Maria del Castell
Dia: 28
Horari: A les 22 h
Organitza: Ajuntament de Castelldefels
Tel.: 936 651 150 

Visita nocturna guiada a l’Església de
Santa Maria del Castell i narració de
Contes per a adults, amb copa de cava i
coca. Per assistir-hi, cal fer la inscripció
prèvia. 

Visita guiada a l’Església de Santa
Maria del Castell
Lloc: Església de Santa Maria del Castell
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Castelldefels
Tel.: 936 651 150 

Per assistir a la visita comentada, s’ha de
fer la inscripció prèvia.
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Contes per a nens
Lloc: Església de Santa Maria del Castell
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Castelldefels
Tel.: 936 651 150 

Entrada gratuïta

[CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS]
Alta Anoia

Visita guiada al Priorat de Santa Maria
Lloc: Priorat de Santa Maria
Dia: 30
Horari: De 10 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós i Consorci de Turisme de l'Alta
Anoia
Tel.: 938 680 366

Antic monestir dels dominics que va per-
tànyer a Sant Benet del Bages. La visita
consta d'un recorregut per l'església romà-
nica del segle XI. És una construcció de
planta de creu llatina amb ampliacions
gòtiques i un campanar d'espadanya.
Durant tot el matí es podran fer visites
acompanyades de guia a tot el recinte. 

[CASTELLÓ D'EMPÚRIES]
Alt Empordà

Jornada de portes obertes
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló
d'Empúries
Dia: 29
Horari: De 10 a 13 i de 16 a 19 h
Organitza: Ecomuseu-Farinera de Castelló
d'Empúries
Tel.: 972 250 512

Els secrets de la farina. Visita guiada a les
11 h, prèvia inscripció al telèfon
972 250 512. Màxim 20 persones.

Matinal de portes obertes
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló
d'Empúries
Dia: 30
Horari: De 10.30 a 13.30 h
Organitza: Ecomuseu-Farinera de Castelló
d'Empúries
Tel.: 972 250 512

Els secrets de la farina. Visita guiada a les
11 (Inscripció prèvia al 972 250 512.
Màxim 20 persones) 

[CASTELLTERÇOL]
Vallès oriental

Jornada de portes obertes
Lloc: Casa Museu Prat de la Riba
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 16 a 19 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 938 666 362

[CASTELL-PLATJA D'ARO] Baix
Empordà

Visita guiada a la Vil·la Romana de Pla
de Palol
Lloc: Camí de ronda, Cala Rovira, Vil·la
Romana de Pla de Palol
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Castell Platja
d'Aro
Tel.: 972 817 179

Aquestes restes arqueològiques ens mos-
tren els secrets i misteris de la cultura
romana. La descoberta d'aquest món antic
submergeix el visitant en les arrels de la
història d'aquestes contrades. (Cal inscrip-
ció al 972 817 179). 

Visita guiada a Castell d'Aro
Lloc: Plaça del Poeta Sitjar (Castell d'Aro)
Dia: 29
Horari: A les 16 h
Organitza: Ajuntament de Castell-Platja
d'Aro
Tel.: 972 817 179

Visita on descobrireu l'ambient medieval
del núcli antic de Castell d'Aro. Podeu
gaudir dels encants del Castell, de l'esglé-
sia, d'interessants exposicions d'art i
d’una visita al Museu de la Nina.
(Cal inscripció al 972 817 179). 

Visita guiada al Camí de Ronda de
s'Agaró
Lloc: Camí de Ronda de s'Agaró. Punt de
trobada: inici del Camí de Ronda, s'Agaró
Dia: 29
Horari: A les 10 h
Organitza: Ajuntament de Castell Platja
d'Aro
Tel.: 972 817 179

Tot passejant, gaudiu de la bellesa del
paisatge, del prestigi i del glamour que
envolta aquest camí de ronda que uneix
s'Agaró i la platja de Sa Conca. 

[CATLLAR, EL] Tarragonès

Visita guiada a l'església i pujada al
campanar
Lloc: Carrer de França
Dies: 29 i 30
Horari: A les 10.30 h
Organitza: Ajuntament del Catllar
Tel.: 937 547 121

Visita a l'església parroquial de Sant
Baptista (construïda entre els anys 1776 i
1790), un dels edificis set-centistes més
importants del Camp de Tarragona.
Destaca el campanar, de més de 40 metres
d'alçada i pedra picada.

Visita guiada al castell de la vila i pou
de glaç
Lloc: Era del Castell
Dies: 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament del Catllar
Tel.: 937 547 121

Si bé els orígens del castell es remunten
al segle XI, les restes conservades daten
dels segles XIII-XVI. Entre d'altres es con-
serven les dues torres, el perímetre
emmurallat i el fossat de defensa excavat
a la roca. Actualment es troba en procés
de restauració. D'altra banda, es conserva
el magnífic pou de glaç, de planta circu-
lar, amb una alçada d'11 metres i 8,5 de
diàmetre, amb coberta de pedra.
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[CELRÀ] Gironès

Visita al molí de vent de Can Toni Maco
Lloc: Ajuntament (ctra. de Juià, núm. 48)
Dia: 29
Horari: A les 17 h
Organitza: Ajuntament i Pla d'Acció Local
per a la Sostenibilitat
Tel.: 972 492 001 

A l’entrada del poble de Celrà hi ha en
una finca de propietat privada, un molí de
vent construït l’any 1912 per la casa
Eiffel, i que es coneix com a “Can Toni
Maco”. Es proposa una visita comentada
per tal de conèixer la història i funciona-
ment d’aquest molí de vent. 

[CERDANYOLA DEL VALLÈS]
Vallès Occidental

Una masia amb més de 500 anys 
d'història
Lloc: Can Coll, Centre d'Educació
Ambiental
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Consorci Parc de Collserola. Can
Coll Centre d'Educació Ambiental
Tel.: 936 920 396

Visita a la masia Can Coll, amb més de
500 anys d'història, restaurada pel
Consorci del Parc de Collserola i converti-
da en un centre d'educació ambiental per
a tota la població de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona i rodalies. Visites també a
les exposicions "L'home i el medi a
Collserola", "La masia rural catalana" i
"Mostra de Maquetes del patrimoni
arquitectònic de Collserola". 

Passegem per descobrir el patrimoni
cultural de la riera de Sant Cugat
Lloc: Riera de Sant Cugat
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola
Tel.: 936 923 322

Itinerari guiat que ressegeix la riera de
Sant Cugat en què els participants podran
descobrir el patrimoni històric d'aquest
espai natural que ha estat habitat des de

fa més de 2.500 anys i que ha estat recu-
perat com a zona de passeig. El recorre-
gut, que passa pel costat d'una vil·la
romana, una ermita barroca, dues masies i
dos poblats ibèrics, acaba amb la visita al
jaciment ibèric de Can Xercavins.
L'activitat està concebuda especialment
per acostar els joves al patrimoni històric,
a través de la utilització de recursos pro-
pis per a aquest grup d'edat. 

Cèrvols a Collserola a l'època ibèrica
Lloc: Museu Ca n'Ortadó i Centre
d'Educació Ambiental de Can Coll
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28,  de 18 a 20 h; dia 29, de
10.30 a 14.30 i de 17 a 20 h; dia 30, Ca
n'Ortadó, de 10.30 a 14.30 h, Can Coll, de
9.30 a 15 h
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola i
Consorci del Parc de Collserola-Can Coll
Tel.: 936 923 322

Mostra simultània al Museu Ca n'Ortadó i
al Centre d'Educació Ambiental Can Coll en
què s'exposaran restes òssies de cèrvols i
objectes on hi ha representacions d'a-
quest animals localitzats als jaciments
arqueològics de Cerdanyola. A través d'a-
questa mostra es pretén explicar com era
el paissatge a la serra de Collserola fa més
de 2.000 anys. El divendres de les 18 a
les 20 h es farà la presentació i una visita
guiada al Museu Ca n'Ortadó. La mostra es
podrà veure fins al 4 de novembre i
durant el cap de setmana ibèric (6 i 7
d'octubre) es faran activitats complemen-
tàries. 

[CERVELLÓ] Baix Llobregat

Exposició "Patrimoni oblidat de
Cervelló"
Lloc: Carrer Major (Fira)
Dies: 29 i 30
Horari: Tot el dia (més informació al 936
602 971)
Organitza: Grup de Recerca de Cervelló
Tel.: 936 602 971

Amb motiu també de la Fira de Cervelló,
el Grup de Recerca exposarà fotografies
amb el patrimoni oblidat del municipi per
tal de conèixer-lo, divulgar-lo i incentivar
la seva visita i recuperació. 

[CERVERA] Segarra

Gincama "La descoberta del patrimoni"
Lloc: Plaça Major (punt de partida)
Dia: 30
Horari: D’11 a 13 h
Organitza: Paeria de Cervera. Regidoria de
Cultura
Tel.: 973 533 503

Gincama infantil i juvenil en què els més
menuts del municipi podran gaudir dels
monuments més significatius de Cervera, a
través de la superació de proves i jocs
relacionats amb el patrimoni cerverí. 

La ruta de l'aigua
Lloc: Dipòsit d'Aigua de Cervera
Dia: 29
Horari: A les 18 h
Organitza: Museu Comarcal de Cervera
Tel.: 973 533 917

L'aigua a Cervera. Projecte de recuperació
de les mines d'aigua de Cervera. 

[COLLBATÓ] Baix Llobregat

La ruta de les tres coves
Lloc: Cara sud de Montserrat
Dia: 22
Horari: A les 11 h
Organitza: Associació Cultural de
Montserrat
Tel.: 937 779 076

L'aparentment compacte massís de
Montserrat resta foradat per un gran nom-
bre d'avencs i cavitats, amb aquesta ruta
recorrerem les tres coves que, juntament
amb les Coves de Salnitre, formen part del
patrimoni geològic de Collbató, poble al
peu de la muntanya més emblemàtica de
Catalunya. Visitarem la Cova Freda, la
Cova Gran i la Cova de les Arenes, mentre
experts guies ens explicaran la formació
de la muntanya, la flora i la fauna, i ens
endinsarem en un món de màgiques lle-
gendes. 
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Visita guiada al Castell de Collbató
Lloc: Nucli antic de Collbató
Dia: 23
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Collbató i
Associació Cultural de Montserrat
Tel.: 937 779 076

Visita guiada a les restes del Castell de
Collbató, castell roquer d'època romànica
que dominava tot l'entorn de Montserrat i
la vall que porta fins al Llobregat.
Bàsicament era una torre de guaita prote-
gida per murs rectangulars concèntrics
que descendien al llarg del turó fins a
ajuntar-se amb les vivendes. 

[CORBERA DE LLOBREGAT]
Baix Llobregat

Visita comentada
Lloc: Església de Sant Ponç
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Informació al 936 500 532 (Oficina
de Promoció Econòmica i Turisme)
Organitza: Ajuntament de Corbera de
Llobregat
Tel.: 936 500 532

Visita comentada a l'església d'aquest
priorat benedictí del segle XI, magnífic
exemple de romànic llombard o primer
romànic, en excel·lent estat de conserva-
ció. Horaris per convenir. 

[ESCALA, L'] Alt Empordà

Obertura de la Casa de Pescadors de Can
Cinto Xuà
Lloc: carrer Torre, 35
Dia: 29
Horari: De 17 a 19 h
Organitza: Museu de l'Anxova i de la Sal
Tel.: 972 773 268

Obrirem la Casa de Pescadors, que data
dels segles XVIII i XIX i conserva l'estruc-
tura de la casa de pescadors típica de
l'Escala. L'interior serà reconstruït tal com
era una casa d'aquella època, amb tots els
objectes quotidians i les eines de treball
típiques dels pescadors. Aquesta casa serà
una bona mostra de la recuperació del
patrimoni històric i cultural a la nostra
vila. 

Noves investigacions a la ciutat grega
d'Emporion
Lloc: Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Empúries
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Tel.: 972 770 208

Visita comentada a càrrec d'un arqueòleg
d'Empúries per conèixer les dades obtin-
gudes en les darreres excavacions realitza-
des en els darrers dos anys a l'edifici de
l'estoa grega de la ciutat d'Empúries. Cal
fer reserva al telèfon 972 770 208. 

[ESPLUGUES DE LLOBREGAT]
Baix Llobregat

Visita guiada al Museu
Lloc: carrer Església 36
Dies: 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu Can Tinturé
Tel.: 934 700 218

A partir de visites guiades, el Museu Can
Tinturé us convida a descobrir la utilitat,
funció decorativa i bellesa de la rajola
aplicada a l'arquitectura amb peces que
van des del segle XIV fins al segle XIX. 

Visita guiada al Centre Pujol i Bausis
"La Rajoleta"
Lloc: Centre Pujol i Bausis, “La Rajoleta”
(passatge Puig d'Ossa s/n)
Dies: 29 i 30
Horari: A les 11 i a les 13 h
Organitza: Centre Pujol i Bausis
Tel.: 934 700 218

Visites guiades al conjunt de forns cerà-
mics del recinte de l'antiga fàbrica Pujol i

Bausis "La Rajoleta", referència ineludible
del patrimoni ceràmic produït durant el
període modernista i noucentista.
S'ofereix la possibilitat d'entrar als forns i
conèixer la història de la fàbrica a partir
d'una exposició i d'un breu audiovisual. 

[FATARELLA, LA] Terra Alta

Actuació musical de Camerata Cubana
Lloc: Església parroquial de Sant Andreu
Dia: 30
Horari: A les 19 h
Organitza: Ajuntament de la Fatarella
Tel.: 977 413 609

Actuació musical del grup "Camerata
Cubana" a l´Església Arxiprestral de Sant
Andreu. 

Visita guiada a la Ruta dels Perxers
Lloc: Ajuntament de la Fatarella
Dia: 30
Horari: A les 16 h
Organitza: Ajuntament de la Fatarella
Tel.: 977 413 609

Visita guiada per la Ruta dels Perxers que
sortirà de l'Ajuntament de la Fatarella 

[FIGUERES] Alt Empordà

Santuaris amb música
Lloc: Santuari de la Mare de Déu del Mont
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Consell Comarcal de l'Alt
Empordà
Tel.: 972 514 355

El Santuari de la Mare de Déu del Mont és
la seu de la patrona de l'Empodà amb vis-
tes sobre tres comarques. És el santuari
més oriental de la serralada pirinenca, on
Verdaguer va escriure fragments del
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poema Canigó. Es realitzarà una visita
guiada i un concert a càrrec de la Jove
Orquestra de Figueres. 

[FLIX] Ribera d'Ebre

Visita guiada a diversos indrets del
núcli antic
Lloc: Flix (nucli antic)
Dia: 30
Horari: A les 10 h
Organitza: Ajuntament i Associació La Cana
Tel.: 977 410 153

Ruta pel nucli antic on es visitarà un molí
d'oli del segle XVII, en curs d'excavació,
un altre molí antic encara en funciona-
ment i un dels nou refugis antiaeris de la
Guerra Civil que hi ha a la població, entre
altres llocs d'interès. 

[GALERA, LA] Montsià

Visita guiada a Terracota i a la Torre
medieval
Lloc: Museu de la Terrissa i Torre medieval
Dies: 29 i 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de la Galera
Tel.: 977 718 339

Visita guiada a Terracota, Centre
d'Interpretació de la Terrissa de la Galera,
en què s’explicarà la història dels terris-
sers de la Galera, el procés per transfor-
mar un bocí de fang en una peça de
terrissa, tipologies que feien i fan, i una
mica de la terrissa de l'entorn. A la torre
es visitarà la part superior amb unes vis-
tes excel·lents i s'explicarà la seva histò-
ria i aspectes arquitectònics; construïda
entre 1340-1342, primer va fer funcions
defensives i des del s. XVIII es va conver-
tir en església. 

[GARRIGA, LA] Vallès Oriental

Presentació del llibre L'arquitectura
popular de la Garriga
Lloc: Biblioteca municipal
Dia: 28
Horari: A les 20 h
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Tel.: 938 605 050

Els nostres pobles i ciutats han anat con-
figurant el seu paisatge urbà al llarg dels
anys a través de les formes que successi-
vament ha anat prenent l'arquitectura
popular, sempre aprofitant al màxim els
recursos limitats de què ha disposat i
configurant un entron paisatgístic de gran
valor que sovint passa massa desaperce-
but. El tercer número dels “Quaderns del
Patrimoni Garriguenc” descobreix l'arqui-
tectura popular de la Garriga. 

Ruta guiada per descobrir l'arquitectura
popular de la Garriga
Lloc: Plaça de l'Església
Dia: 29
Horari: A les 10.30 h
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Tel.: 938 605 050

Amb aquesta petita ruta pel nucli urbà de
la Garriga descobrirem el que ha arribat
fins als nostres dies de l'arquitectura
popular que durant segles d'història havia
configurat el paisatge urbà del poble. I ho
farem acompanyats de l'autor del llibre
que es presenta el dia 28. 

Descobrim el patrimoni de la guerra
Lloc: Refugi antiaeri de l'estació
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 i de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de la Garriga
Tel.: 938 605 050

Jornada de portes obertes, amb visites
guiades a les hores en punt, per descobrir
el patrimoni i la història de la Guerra Civil
a la Garriga i a Catalunya a través del pri-
mer refugi antiaeri museïtzat del país: el
refugi antiaeri de l'estació. 

La vida d'un jove romà
Lloc: Can Busquets
Dia: 29
Horari: De 19 a 21 h
Organitza: Ajuntament de la Garriga i
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Tel.: 938 605 050

Teatralització de la vida d'un jove romà,
ambientada a l'antiga vil·la romana de
Can Busquets, a cavall entre la Garriga i
l'Ametlla del Vallès. L'acte consistirà en
una representació teatral i un posterior
col loqui pica-pica per comparar la reali-
tat actual dels joves amb la realitat histò-
rica dels joves. 

[GELIDA] Alt Penedès

Visita comentada al Castell de Gelida
Lloc: Castell de Gelida
Dies: 28, 29 i 30
Horari: A les 11 i a les 13 h
Organitza: Centre d'Interpretació del
Castell de Gelida
Tel.: 937 790 146

Es fa un recorregut per la zona baixa del
castell, l'església i l'exposició del Centre
d'Interpretació. La durada de la visita és
de 45 minuts aproximadament. L'inici de
la visita és al Centre d'Interpretació. 

Ruta Modernista
Lloc: Plaça de l'Església
Dies: 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Centre d'Interpretació del
Castell de Gelida
Tel.: 937 790 146

Es fa un recorregut per nou cases moder-
nistes del centre de la vila, des de l'exte-
rior, i en una d'elles, la Casa Jové, es pot
visitar una part de l'interior i el jardí. La
durada de la ruta és d’1.30 h.

Concert de música clàssica: "Racons de
patrimoni: Torre Vallribera Mir"
Lloc: Torre Vallribera Mir, c. Major, 74-84
Dia: 30
Horari: A les 19 h
Organitza: Centre d'Interpretació del
Castell de Gelida
Tel.: 937 790 146
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[GIRONA] Gironès

Visita guiada a l'exposició "Els orígens
de Girona" i a les sales d'època romana
del Museu
Lloc: Museu d'Història de la Ciutat (carrer
Força, 27)
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu d'Història de la Ciutat
Tel.: 972 222 229

Jornada de portes obertes i activitats que
ens faran reviure com era la vida a Girona
en època romana. Durant molts segles, els
orígens de la fundació de Girona, s'expli-
caven a partir del seu nom més antic,
Gerunda, documentat per primera vegada
en autors grecoromans a partir del segle
I dC. Visita guiada a l'exposició
"Els orígens de Girona". 

Visita comentada a l'exposició "Els orí-
gens de Girona" de la mà d'un dels seus
comissaris
Lloc: Museu d'Història de la Ciutat (carrer
Força, 27)
Dia: 30
Horari: 12 h (itinerari teatralitzat) i 18 h
(vista comentada a l'exposició)
Organitza: Museu d'Història de la Ciutat
Tel.: 972 222 229

Jornada de portes obertes i activitats que
ens faran reviure com era la vida a Girona
en època romana. Durant molts segles, els
orígens de la fundació de Girona s'explica-
ven a partir del seu nom més antic,
Gerunda, documentat per primera vegada
en autors grecoromans a partir del segle
I dC. A les 12 h Itinerari teatralitzat "A la
recerca de la tessel la perduda" (monogràfic
sobre l'època romana a la ciutat segles I-
VII, en clau d'humor). A les 18 h visita
comentada a l'exposició "Els orígens de
Girona" de la mà d'un dels seus comissaris. 

Un museu amb moltes activitats
Lloc: Monestir de Sant Pere de Galligants
(Plç. Santa Llúcia, s/n)
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona
Tel.: 972 204 637

Visita guiada pel Monsestir de Sant Pere
de Galligants per anar descobrint totes les
seves singularitats, inclosa la capella del
Sepulcre situada a la torre
de l'edifici. 

Els petits tresors del Museu d'Art
de Girona
Lloc: Museu d'Art de Girona
Dies: 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu d'Art de Girona
Tel.: 972203834

Què és ara un portàtil? I una crismera?
Quin és el procés d'elaboració d'un llibre
il·luminat? Per què no hi ha vitralls a les
finestres fins ben avançanda l'edat mitja-
na? Què ens expliquen els retaules?
Parlarem d'aquestes i altres qüestions tot
intentant apropar el Museu i algunes de
les seves peces més representatives al
públic jove. 

Visita comentada al Museu d'Història
dels Jueus
Lloc: Museu d'Història dels Jueus
Dies: 28, 29 i 30
Horari: A les 11, 12, 16 i 17 h
Organitza: Patronat Call de Girona. Museu
d'Història dels Jueus
Tel.: 972 216 761

A les noves sales es mostra el llegat cul-
tural i científic de les comunitats jueves
catalanes i els moments clau dels últims
temps de la seva història. La memòria de
la vida religiosa jueva es materialitza en
la capsa de Torà (segle XIX), de recent
incorporació a la col·lecció permanent.
Com a mostra del llegat cultural presen-
tem una primera edició (Roma, 1500) del
Torat ha-Adam, de Mossé ben Nahman de
Girona. 

[GIRONELLA] Berguedà

Descobreix els secrets de Viladomiu
Nou!
Lloc: Viladomiu Nou
Dia: 29
Horari: A les 11.45 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal
Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689. 

[GRANOLLERS] Vallès Oriental

Visita guiada a la Domus Olivet
Lloc: Domus d'Olivet
Dia: 29
Horari: A les 10 h
Organitza: Museu de Granollers i
Ajuntament de Canovelles
Tel.: 938 706 508

Visita guiada a la Domus Olivet de la mà
d'en Jaume Dantí, historiador i autor de
la publicació Senyors i pagesos a la Domus
Olivet, Història de Canovelles, 2. La visita
es realitzarà en cotxes particulars.
Cal inscripció prèvia al telèfon
93 846 80 54 

Visita guiada a l'exposició "La porta al
territori: cartografia excursionista de
Catalunya"
Lloc: Museu de Granollers
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Granollers i
Museu de Granollers
Tel.: 938 706 508

Visita guiada a l'exposició coproduïda pel
Museu de Granollers i l'Editorial Alpina,
amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, que mostra per primera vegada
l'evolució de la cartografia excursionista
des d'una prespectiva didàctica, des dels
primers mapes d'enginyers fins a l'ús del
GPS. 
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A tota màquina!
Lloc: Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, de 17 a 18 h; dia 30, d’11
a 12 h
Organitza: Ajuntament de Granollers i
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Tel.: 938 604 792

La Tèrmica de Roca Umbert és l'espai de
producció de vapor i d'energia elèctrica
que alimentava tota aquesta fàbrica gra-
nollerina durant la segona meitat del
segle XX. Acompanyats del fogoner, ens
endinsarem a l'interior de l'edifici on s'ha-
via pogut sentir el xiulet del vapor i el
zum-zum de la caldera. Visites dissenya-
des per a infants de 3 a 6 anys i de 7 a
12 anys acompanyats dels seus pares,
mares o tutors/es. Cal fer reserva prèvia al
tel. 938 604 795. Places limitades. Més
informació a www.rocaumbert.cat

Assaboreix les calderes de Roca Umbert
Lloc: Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dia: 29
Horari: De 20 a 21 h (visita) i 21 h (sopar)
Organitza: Ajuntament de Granollers i
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Tel.: 938 604 792

La Tèrmica de Roca Umbert és l'espai de
producció elèctrica d'aquesta fàbrica gra-
nollerina durant la segona meitat del
segle XX. Acompanyats del fogoner, ens
endinsarem en un món on els sentits des-
cobriran noves sensacions. Tot seguit
degustarem un menú industrial creat
expressament per a l’ocasió al Cafè
Restaurant de Roca Umbert (dins La
Troca). Preu del sopar 18 €. Cal fer reser-
va prèvia al tel. 938 604 795. Places limi-
tades. Més informació a
www.rocaumbert.cat 

Presentació del llibre Senyors i pagesos
a la Domus Olivet s. XI-XV
Lloc: Equipament cultural Can Palots
(Canovelles)
Dia: 28
Horari: A les 19.30 h
Organitza: Ajuntament de Granollers i
Ajuntament de Canovelles
Tel.: 938706508

Presentació de la publicació Senyors i
pagesos a la Domus Olivet, Història de
Canovelles, 2. L'edició d'aquest treball té
com a objectiu donar a conèixer la reali-
tat històrica del que va ser la Domus
d'Olivet, els seus senyors i els pagesos
que en depenien, entre els segles XI i XV.
L'edició incorpora un quadern didàctic. La
riquesa documental i arqueològica de la
domus permet reconstruir una part impor-
tant de la història de Canovelles i del
Vallès a l'època medieval. Realitzat pels
historiadors Jaume Dantí i Cinta Cantarell. 

[HOSTALRIC] Selva

Visita guiada a les muralles
Lloc: Nucli antic
Dies: 29 i 30
Horari: A les 11 h
Organitza: Ajuntament d'Hostalric
Tel.: 972 864 011

Hostalric té un recinte emmurallat que
segueix el traçat de l'antic camí Ral. La
muralla és alta i acabada amb marlets,
darrere hi havia el camí de ronda que
comunicava les torres, una part del qual
està construït sobre un turó de pedra
basàltica. El castell actual va ser erigit al
segle XVIII, tot i que es té constància que
l'any 1145 ja hi havia una fortificació. 

Visita guiada al Castell-Fortalesa
Lloc: Castell-Fortalesa
Dies: 29 i 30
Horari: A les 17 h
Organitza: Ajuntament d'Hostalric
Tel.: 972 864 011

Hostalric té un recinte emmurallat, que
segueix el traçat de l'antic camí Ral. La
muralla és alta i acabada amb marlets,
darrere hi havia el camí de ronda que

comunicava les torres, una part del qual
està construït sobre un turó de pedra
basàltica. El castell actual va ser erigit al
segle XVIII, tot i que es té constància que
l'any 1145 ja hi havia una fortificació.

[IGUALADA] Anoia

Cal Boter i Cal Granotes: els edificis
industrials del Museu
Lloc: Museu de la Pell d'Igualada i
Comarcal de l'Anoia
Dia: 29
Horari: A les 11.30 h
Organitza: Institut Municipal de Cultura
Tel.: 938 046 752

Una visita per conèixer les seus del Museu
de la Pell com a edificis industrials: Cal
Boyer, fàbrica tèxtil cotonera del segle XIX
i Cal Granotes, adoberia del segle XVIII. 

Visita guiada pel patrimoni d'Igualada
Lloc: Museu del Traginer
Dia: 30
Horari: A les 10.30 h
Organitza: Institut Municipal de Cultura
Tel.: 938 046 752

Es podrà visitar la col·lecció Antoni Ros:
selles, guarniment, carros, carruatges i
objectes d'antics oficis relacionats amb
els traginers a Igualada i l'Anoia. 

Visita guiada pel patrimoni d'Igualada
Lloc: Rec del barri adober, Molí de
l'Abadia
Dia: 30
Horari: A les 12.30 h
Organitza: Institut Municipal de Cultura
Tel.: 938 046 752

El molí fariner de l'Abadia és medieval
(documentat al segle XII) amb resclosa,
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molí de gra i la corresponent sèquia. A
frec d'aquest rec s'establiren els adobers
que abandonaren el clos de les muralles al
segle XVIII, configurant un barri adober
únic amb adoberies, avui recentment recu-
perades, que podrem visitar. 

[ISONA I CONCA DELLÀ]
Pallars Jussà

La restauració de les pintures barroques
de l'església del Prat
Lloc: Sala del Cinema del Cafè Modern (Pl.
Portal, 5)
Dia: 29
Horari: A les 12 h, xerrada; i a les 17 h,
visita comentada
Organitza: Museu de la Conca Denllà
Tel.: 973 665 062

L'església de la Mare de Déu del Prat
(Figuerola d'Orcau, Isona i Conca Dellà)
conserva un magnífic conjunt de decora-
ció pictòrica barroca. Aquest conjunt va
ser restaurat entre els anys 2005 i 2006.
Les tècniques en conservació i restaura-
ció, encarregades de la realització d'a-
questa tasca, ens explicaran el procés de
restauració i el context artístic amb una
xerrada i una visita guiada. 

[ISÒVOL] Cerdanya

Primer concurs de fotografia "Patrimoni
arquitectònic rural al municipi d'Isòvol"
Lloc: Local d'Isòvol
Dia: 28
Horari: A les 19 h
Organitza: Ajuntament d'Isòvol
Tel.: 972 894 051

El patrimoni arquitectònic rural de la
Cerdanya està avui en dia en un clar
declivi degut a diversos canvis en la
societat actual (econòmics, socials, etc.)
Amb aquesta petita col·laboració volem
fer el nostre petit toc d'atenció a aquesta
societat i llegat per les generacions futu-
res. També amb aquesta iniciativa volem
convidar a conèixer els racons d'Isòvol
que molts cops passen desapercebuts i
tenen un gran valor ecològic i humà. El
dia 28, festa major de la vila, farem la
cerimònia d'entrega dels premis del con-

curs de fotografia "Patrimoni arquitectò-
nic rural al municipi d'Isòvol". 

[LLEIDA] Segrià

Portes obertes i visites guiades
Lloc: Centre d'Interpretació de l'Ordre del
Temple de Gardeny (Turó de Gardeny, s/n)
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dies 28 i 29, de 10 a 14 i de 16 a
20 h i dia 30, de 10 a 14 h
Organitza: Turisme de Lleida i Ajuntament
de Lleida
Tel.: 973 700 402

En la segona meitat del segle XII, l'Ordre
del Temple va aixecar un complex conven-
tual en l'estratègic turó de Gardeny. El
Centre d'Interpretació de l'Ordre del
Temple obre l'escenari per mostrar la his-
tòria de la Casa dels Templers de Gardeny. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Seu Vella de Lleida
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 16 a 19.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 973 230 653

Itineraris al voltant de la Seu Vella
Lloc: Seu Vella de Lleida
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Tot el dia
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 973 230 653

La Seu Vella és la catedral antiga de
Lleida i l’edifici més destacat del conjunt
monumental del turó que porta el seu
nom i del qual també formen part la Suda,
palau fortalesa andalusí, i la fortificació 
militar que es va anar gestant des de la
segona meitat del segle XVII fins ben
avançat el segle XIX. Aquest tossal i totes

les muralles que l’envolten ha esdevingut
un singular conjunt monumental que us
proposem recórrer i conèixer amb aquells
punts d’interès que poden completar la
visita a la vella catedral.
Disposeu d’una guia en català, castellà,
anglès o francès. 

[LLIÇÀ D'AMUNT] Vallès Oriental

Les arrels del nostre poble: Itineraris
pel patrimoni de Lliçà d'Amunt
Lloc: Zona de l'ermita de Santa Justa i
Santa Rufina
Dia: 30
Horari: Matí
Organitza: Àrea de Cultura de l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt
Tel.: 938 415 225

Enguany oferim un recorregut per un dels
territoris més preciosos del municipi i on
està previst que passi el futur traçat del
quart cinturó i l'autipista del Tenes. En
aquest itinerari proposem conèixer la his-
tòria i visitar l'ermita de Santa Justa i
Santa Rufina, i les cases de Ca l'Amell
Gros, Can Feu, Can Sabater del Pla i Can
Carreres. 

[LLORET DE MAR] Selva

Jornada de portes obertes
Lloc: Jardins de Santa Clotilde
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13 i de 16 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 361 902

Jornada de portes obertes als Jardins de
Santa Clotilde, declarats Bé Cultural
d'Interès Nacional en la categoria de
Jardins Històrics. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Castell de Sant Joan de Lloret de Mar
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13 i de 16 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 361 902

Jornada de portes obertes al Castell de
Sant Joan de Lloret de Mar, declarat Bé
d'Interès Nacional. 
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Jornada de portes obertes
Lloc: Museu del Mar
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 9 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar
Tel.: 972 361 902

[MAÇANET DE LA SELVA] Selva

Maçanet de la Selva: camins carregats
d'història
Lloc: Senders i punts d'interès monumen-
tal del municipi
Dia: 30
Horari: Informació a l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Maçanet
Tel.: 972 858 755

Maçanet té uns senders senyalitzats que
comuniquen els elements patrimonials de
tot el terme. Aquest fet permet gaudir
d'uns paratges de gran bellesa que con-
dueixen fins als punts més emblemàtics
del municipi. Aquest cop us convidem a
venir a viure unes rutes temàtiques que
ens faran gaudir de la història que els
envolta. 

[MANRESA] Bages

Jornades de portes obertes
Lloc: Museu Comarcal de Manresa (Via de
Sant Ignasi, 33)
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dies 28 i 29, de 10 a 14 i de 17 a
20 h; dia 30 de 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament
Tel.: 938 741 155

Té especial interès la visita a la nova sala
de “Formació del Paisatge” i la col·lecció
d’art barroc. Hi col·labora l’Associació per
al Museu Comarcal de Manresa.

Muralles medievals de Manresa i torre
de Sobrerroca: visites guiades
Lloc: Museu Comarcal de Manresa (Via de
Sant Ignasi, 33)
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament
Tel.: 938 741 155

Recorregut guiat pel tram més oriental de
les muralles medievals de Manresa i visita
a la recentment restaurada torre del por-
tal de Sobrerroca.

[MARTORELL] Baix Llobregat

Conferència; el col·leccionisme de
ceràmica, coincidències insòlites
Lloc: Museu Municipal Vicenç Ros
Dia: 29
Horari: A les 19 h
Organitza: Museu de Martorell
Tel.: 937 750 795

"Museu en xarxa, coincidències insòlites"
és una activitat de la Xarxa de Museus
Locals de la Diputació de Barcelona. Els
museus participants posen en diàleg
peces o esdeveniments que impliquen una
relació simbòlica, estètica o conceptual.
En el marc d'aquesta activitat que orga-
nitzen conjuntament els museus de
Martorell i Can Tinturé d'Esplugues de
Llobregat, l'especialista en ceràmica
Albert Telese ens oferirà aquesta confe-
rència sobre el tema dels col·leccionistes
de ceràmica, en especial de Francesc
Santacana, Vicenç Ros i Salvador Miquel. 

L'antiga caserna de cavalleria (1732-
1936)
Lloc: Antiga caserna de cavalleria (Pg. del
Quarter, s/n)
Dia: 30
Horari: A les 11 h
Organitza: Museu de Martorell
Tel.: 937 750 795

"Matins amb història" és un cicle organit-
zat pels museus de Martorell dedicat a
difondre el patrimoni martorellenc. En
aquest cas, l'historiador Ferran Balanza
ens parlarà de l'antiga caserna de cavalle-
ria, actualment en procés de restauració. 

[MASIES DE RODA, LES] Osona

Portes obertes al monestir de Sant Pere
de Casserres
Lloc: Monestir de Sant Pere de Casserres
(ctra. del Parador de Turisme de Vic - Les
Masies de Roda)
Dies: 28, 29 i 30
Horari: D’11 a 17.30 h
Organitza: Consell Comarcal d’Osona
Tel.: 938 832 212

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 campa-
nar massís i les dependències monàstiques
primitives, entre les quals destaquen el
claustre i l’hospital.

[MASNOU, EL] Maresme

Masnou terra d'Indians
Lloc: El Masnou
Dia: 29
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Patronat Municipal del Masnou
Tel.: 935 405 002

El Masnou, terra d'indians. Passejada per
la vila del Masnou on es visitaran indrets
de l'època dels indians. L'itinerari estarà
guiat per personatges d'època. 

El cementiri, un museu a l'aire lliure
Lloc: Cementiri Municipal del Masnou
Dia: 30
Horari: D’11h a 13 h
Organitza: Patronat Municipal del Masnou
Tel.: 935 405 002

Amb aquesta visita es vol donar a conèi-
xer el cementiri municipal, mirat en
aquesta ocasió com un museu a l’aire lliu-
re. Projectat el 1860 per l’arquitecte mas-
noví Miquel Garriga i Roca. En aquest
espai podrem contemplar grans obres
d’art, personatges i fets destacats dels
darrers 150 anys. 
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[MATARÓ] Maresme

Visita guiada al clos arqueològic
Lloc: Clos arqueològic de Torre Llauder
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu de Mataró; Patronat
Municipal de Cultura
Tel.: 937 582 361

La vil·la romana de Torre Llauder forma
part del territori de la ciutat romana
d'Iluro. Fou descoberta l'any 1961, en un
indret –l'actual Pla d'en Boet– on des del
segle XVIII es tenien notícies de troballes
arqueològiques. Després de diverses cam-
panyes d'excavació, les restes de la vil·la
han estat adequades per a la visita pública.

Visita guiada al conjunt dels Dolors
Lloc: Museu Arxiu Santa Maria
Dia: 29
Horari: A les 18 h
Organitza: Museu Arxiu de Santa Maria de
Mataró; Patronat Municipal de Cultura
Tel.: 937 582 361

El conjunt dels Dolors. Recinte unitari for-
mat 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.

[MIRAVET] Ribera d’Ebre

Jornades de portes obertes
Lloc: Castell
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13 i de 16 a 19 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 407 368

[MOIÀ] Bages

Jornades de portes obertes
Lloc: Casa Rafael Casanova
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.10 i de 16 a 19 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 938 300 143

[MOLINS DE REI]
Baix Llobregat

Mostra d’objectes elaborats amb pell
dels fons de les col·leccions del Museu
Municipal de Molins de Rei
Lloc: Museu Municipal de Molins de Rei
Dies: 6 i 7 d’octubre
Horari: Dia 6, a les 19 i dia 7 a les 11 h
Organitza: Museu Municipal de Molins de
Rei
Tel.: 936 687 751

L’activitat està pensada per ajudar a
difondre el ric patrimoni que conserva el
Museu Municipal de Molins de Rei. El
tema escollit ha estat els objectes elabo-
rats amb pell del Museu, molts d’ells pro-
cedents del fons d’etnologia i instruments
musicals. S’ofereix una sessió especiale-
ment adaptada al públic infantil i juvenil.
L’espectacle està integrat per la narració
d’antics contes de les tradicions sumeria,
cristiana, musulmana i jueva: el nexe en
comú i d’enllaç entre tots tres és el pan-
dero, instrument que en cada una d’a-
questes cultures va representar la simbo-
lització de diferents i importants preocu-
pacions soacials i culturals. 

[MONTBLANC] Conca de Barberà

Terrània
Lloc: Antiga església de Sant Francesc
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28, de 18 a 20 h; dia 29, d’11
a 14.30 i de 16.30 a 21 h; dia 30, d’11 a
14.30 i de 16.30 a 20 h. Tallers, dies 29 i
30, d’11 a 14 i de 17 a 19 h
Organitza: Ajuntament de Montblanc
Tel.: 977 860 009

Durant tres dies l'antiga església de Sant
Francesc s'endinsa en el món de la cerà-
mica. Dins l'antiga església es poden
veure i adquirir peces de ceramistes vin-
guts de Catalunya i Europa. En la part
exterior es poden veure demostracions
tècniques, la cuita d'una peça de grans
dimensions dins un forn experimental,
tallers de ceràmica i exposicions diverses. 

[MONTMELÓ] Vallès Oriental

Exposició "La font de Madó Caterina"
Lloc: Biblioteca Municipal La Grua de
Montmeló
Dia: 28 i 29
Horari: Dia 28, de 16 a 20.30 h; dia 29,
de 10 a 14 h
Organitza: Ajuntaments de Montmeló i de
Montornès del Vallès
Tel.: 935 720 000

Durant molts anys, la font de Madó
Caterina fou un lloc de trobada per als
habitants de les poblacions del sud del
Vallès, que hi acudien a passar els diu-
menges gaudint de la bellesa i la tran-
quil·litat de les arbredes del riu Mogent.
L’exposició repassa la història i les tradi-
cions culturals sorgides entorn d’aquesta
font, com un exponent de la voluntat de
recuperar un entorn cultural i natural fins
fa poc amenaçat pel creixement industrial
d’aquesta àrea tan poblada del Vallès.

[MONTMELÓ I MONTORNÈS DEL
VALLÈS] Vallès Oriental

Visita guiada a la torre del Telègraf i a
la font de Santa Caterina
Lloc: Torre del Telègraf - Font de Santa
Caterina
Dia: 30
Horari: De 10 a 18 h
Organitza: Ajuntaments de Montmeló i de
Montornès del Vallès
Tel.: 935 720 000 / 935 721 170

Us proposem gaudir de tota una jornada
dedicada a dos elements patrimonials
emblemàtics del turó de can Bosquerons:
la torre del Telègraf i la font de Santa
Caterina, els quals es troben actualment
en procés de recuperació. A les 10 h visi-
ta comentada de l'exposició sobre la tele-
grafia òptica a Catalunya, a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Després, passejada fins al cim del turó i
visita comentada de la torre del Telègraf,
fortificació de mitjan segle XIX que for-
mava part de la xarxa Barcelona-Vic. Al
migdia, visita guiada a la font de Santa
Caterina, de la qual aquest any hom cele-
bra el segon centenari. Allí es podrà veure
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una exposició que recull la història de
l’esmentada font i el seu paper com a
espai de trobada per als habitants de
Montmeló i Montornès. Per cloure la jor-
nada, tothom qui vulgui podrà gaudir d’un
dinar i sobretaula amb música tradicional. 

[MONTORNÈS DEL VALLÈS]
Vallès Oriental

Exposició "La telegrafia òptica a
Catalunya"
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dies 28 i 29, de 10 a 13 h; dia 30,
de 10 a 11 h
Organitza: Ajuntaments de Montmeló i de
Montornès del Vallès
Tel.: 935 721 170

La telegrafia òptica va ser un mitjà de
comunicació basat en xarxes de torres
semblants separades aproximadament uns
10 km l’una de l’altra. Entre torre i torre
es transmetien missatges codificats per
mitjà de senyals directament visibles grà-
cies a uns gegantins mecanismes que
s'instal·laven als seus terrats. L’exposició
mostra quina va ser la història d’aquest
sistema que ràpidament caigué en desús a
causa de la invenció de la telegrafia elèc-
trica. Una visió de conjunt que ens farà
revaloritzar la torre del Telègraf del nostre
terme, situada al turó de can Bosquerons i
que està en procés de restauració.  

[MONT-ROIG DEL CAMP]
Baix Camp

Els joves, la història i la natura
Lloc: Ermita Mare de Déu de la Roca
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 9 a 18 h
Organitza: Ajuntament de Mont-roig del
Camp
Tel.: 977 837 005

Visita a l'ermita Mare de Déu de la Roca,
documentada l'any 1230, situada a 2,5
quilòmetres del núcli de Mont-roig, es va
reconstruir després de la destrucció fran-
cesa de l'any 1811. Sobre l'ermita s'alça la
capella de Sant Ramon, documentada ja
l'any 1586 i que encara avui serveix de

guia als mariners. L'ermita de la Mare de
Déu de la Roca, patrona de Mont-roig del
Camp, ofereix excursions i visites panorà-
miques imprescindibles per a qualsevol
visitant o turista. 

[MÓRA D'EBRE] Ribera d'Ebre

Concert de cant coral
Lloc: Plaça del Convent de les Minines
Dia: 30
Horari: A les 19 h
Organitza: Ajuntament de Móra d'Ebre
Tel.: 649 058 707

El Cor l'Aubadera de Móra d'Ebre, agrupa-
ció d'una trentena de cantants, oferirà el
concert amb un repertori fresc que com-
prèn obres polifòniques de diferents estils
musicals i èpoques des del Renaixement
fins a l'actualitat, que inclou arranjaments
de cançons populars i música moderna. 

[MORERA DE MONTSANT, LA]
Priorat

Jornades de portes obertes
Lloc: Cartoixa d’Escaladei
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 16 a 19.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 827 006

Visites guiades pel recinte monumental
Lloc: Cartoixa d’Escaladei
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 12 i de 16 a 18 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 827 006

Itineraris al voltant de la Cartoixa
d’Escaladei
Lloc: Cartoixa d’Escaladei
Dies: 29 i 30
Horari: Tot el dia
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 827 006

El recorregut permet apreciar el passat
esplendorós d’aquesta cartoixa, centre de
cultura, art i espiritualitat.
Contemplar els paratges de les cingleres

del Montsant on és fàcil d’imaginar l’esca-
la de Déu (Scala Dei) que portava els
àngels fins al cel. Conèixer les ruïnes de 
la Pietat on eren traslladats els monjos
que estaven malalts, l’antic forn de calç,
la Font Pregona que segons la tradició no
s’esgota mai, les Coves Roges, un gran
torn d’arenisques roges que els primers
cartoixans van utilitzar per construir la
primera fase del monestir (s. XIII).
I en acabar es recomana una visita a la
Conreria, unitat de producció agrícola edi-
ficada a la mateixa època que el monestir.
Disposeu d’una guia en català, castellà,
anglès o francès 

[MURA] Bages

Descobreix el patrimoni de Mura: l'es-
glésia de Sant Martí i el Molí del mig
(visita guiada amb places limitades)
Lloc: Inici a la plaça de l'Església
Dia: 29
Horari: A les 11.30 h
Organitza: Ajuntament de Mura
Tel.: 938 316 002

Veniu a conèixer part del patrimoni arqui-
tectònic i cultural d'aquest petit municipi
medieval de la comarca del Bages, situat
al cor del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac, a poc més de 50 minuts de
Barcelona. Podreu gaudir d'un recorregut
guiat i comentat pels carrers empedrats
del poble visitant dos dels seus principals
recursos: l'Església romànica de Sant Martí
i el Molí del mig, sempre envoltats per un
paisatge rural ple d'història i de llegendes
populars. 
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[4] Casa Marian Vayreda. Olot

[4]

[NAVARCLES] Bages

IV Concurs de fotografia "Petits patri-
monis de Navarcles: Art i Arquitectura"
Lloc: Capella de Sant Bartomeu
Dia: 29 (i fins al 7 d'octubre)
Horari: Informació a l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Navarcles/GRU-
PART
Tel.: 938 310 011

Concurs de fotografia de petits patrimonis
de Navarcles: Art i Arquitectura (cellers,
columnes, escales, tines, eines, objectes
de ferro forjat, mobles, etc.). 

[ODÈN] Solsonès

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntaments de Sant Quirze
Safaja, Baix Pallars, l'Ametlla del Vallès,
Solsona, Odèn, Gerri de la Sal, Oliana,
Tagamanent, el Consell Comarcal de l'Alt
Urgell i l'Associació Catalana de Lleure
Formatiu
Tel.: 973 481 700

Amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni, s’organitza conjuntament amb
altres entitats, un concurs de dibuix

infantil d’elements patrimonials relacio-
nats amb la gestió i aprofitament de
recursos hidràulics: pous de glaç i salines
de muntanya. També es farà la presenta-
ció pública de materials de promoció de
patrimoni d'aquestes entitats que
van signar un conveni de
col·laboració el 2006. 

Visites guiades al Salí de Cambrils
Lloc: Centre de Natura d'Odèn (Crta. Pont
d'Espia a Coll de Jou, km 18,8)
Dies: 28 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament d'Odèn
Tel.: 973 481 700

Anima’t a descobrir el funcionament d’una
antiga explotació salina en un entorn pri-
vilegiat de les muntanyes prepirinenques,
on podràs conèixer l’enginyós sistema d’a-
profitament de l’aigua dolça i de l’aigua
salada. El projecte engegat per
l'Ajuntament d'Odèn de restauració d'a-
questa explotació i de tornar a produir sal
de forma artesanal, per a ús turístic, a
partir de les surgències d'aigua salada és
tot un repte per al desenvolupament del
municipi d'Odèn. 

[OLÈRDOLA] Alt Penedès

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Olèrdola
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Museu d'Arqueologia de
Catalunya Olèrdola
Tel.: 934 246 577

Visita teatralitzada a la ciutat medieval
d'Olèrdola: us convidem a visitar el con-
junt d'Olèrdola de la mà d'en Ramon, un
pagès vinicultor que hi va viure fa uns
1000 anys i que us ensenyarà les emprem-
tes que hi van deixar la gent que l'habita-
va anteriorment: a la prehistòria, a l'èpo-
ca ibèrica i a l'època romana. 

[OLOT] Garrotxa

Classes de dibuix dedicada a Marian
Vayreda
Lloc: Museu dels Sants (Casa Marian
Vayreda)
Dies: 29 i 30
Horari: A les 10 h
Organitza: Museu dels Sants i Museu dels
Volcans
Tel.: 972 266 791

Passeig que comença amb la visita a la
casa de Marian Vayreda i la presentació
del personatge. Es dirigeix fins als prats
de la Moixina, un dels indrets freqüentats
pel pintor (sovint representat en les seves
obres), mentre s'estudia i analitza, des del
punt de vista científic i artístic, el tipus
de vegetació existent i la vinculació amb
l'obra pictòrica i literària d'aquest artísta. 

Descobreix els magatzems del Museu i
la feina dels restauradors
Lloc: Museu Comarcal de la Garrotxa
Dies: 29 i 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu Comarcal de la Garrotxa
Tel.: 972 271 166

Visitarem els magatzems del Museu
Comarcal de la Garrotxa per descobrir el
fons patrimonial que s'hi preserva i conei-
xerem la feina dels restauradors del Museu
que ens mostraran les peces que s'han
restaurat recentment i ens n'explicaran el
procés de restauració. 

[ORÍS] Osona

Visita guiada i concert
Lloc: Colònia industrial del Pelut d'Orís
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament d'Orís
Tel.: 938 590 247

A les 12 del migdia ens trobarem davant
les antigues cases de la colònia modernis-
ta per fer-hi una visita guiada.
Seguidament anirem als jardins, on envol-
tats d'arbres gairebé centenaris escolta-
rem un concert de música clàssica a
càrrec del grup Tri@.

[0]>
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[OS DE BALAGUER] Noguera

Visites al Castell d'Os
Lloc: Os de Balaguer
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament d'Os de Balaguer
Tel.: 973 438 004

Visita guiada al Castell d'Os (malignum
castrum), d'origen àrab, actualment en
restauració. Documentat l'any 1036, quan
el comte Ermengol II d'Urgell i la seva
esposa el donaren a Santa Maria de la Seu
d'Urgell. L'any 1116 fou conquerit als
serraïns pel comte Ermengol IV de Gerb, i
el vescomte d'Àger Guerau Ponç II de
Cabrera. Des del segle XVI i fins al setem-
bre de 1990 en què se cedí a l'Ajuntament
d'Os, l'immoble va pertànyer a la saga
familiar dels Siscar. Recentment s'ha des-
cobert que el famós governador i explora-
dor de Califòrnia, fundador de les ciutats
de San Diego i Monterrey, el militar
Gaspar de Portolà i Rovira, va nèixer al
poble d'Os, concretament el 26 de juny de
1716, i molt probablement en aquest cas-
tell. 

Visita lliure
Lloc: Monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament d'Os de Balaguer
Tel.: 973 438 004

Monestir del segle XII, ubicat a les portes
del Montsec, a 160 km de Barcelona, és
visitable en gran part i actualment hi ha
una comunitat marista, que té cura d'una
hostatgeria i un restaurant. A la seva
església estan enterrats els comtes
d'Urgell. Disposa d'un jardí, ampli pàr-
quing i espais per fer activitats de lleure. 

[PALAFRUGELL] Baix Empordà

Descoberta de Can Mario com a nova
seu del Museu del Suro
Lloc: Antiga Fàbrica Can Mario
Dia: 29
Horari: A les 11, 12 i 17 h
Organitza: Museu del Suro de Palafrugell
Tel.: 972 307 825

Visita comentada a les obres de l'antiga
fàbrica de suro Can Mario, futura seu del
nou Museu del Suro de Palafrugell. 

[PALAMÓS] Baix Empordà

100 anys de l'edifici de la Casa de la
Vila
Lloc: Ajuntament de Palamós
Dia: 29
Horari: De 18 a 19 h
Organitza: Ajuntament de Palamós, Servei
d'Arxiu
Tel.: 972 312 145

L’octubre del 1907, amb una festa sense
precedents, es va inaugurar el nou edifici
de l’Ajuntament al carrer Major. Després
de 100 anys us proposem una visita per la
història d’aquest edifici que recull molts
testimonis del passat de Palamós. Places
limitades, cal fer reserva prèvia al 972
600 424. 

Palamós medieval. Visita guiada al
nucli antic de la vila
Lloc: Museu de la Pesca, Palamós
Dia: 29
Horari: De 16.30 a 18 h
Organitza: Ajuntament de Palamós, Museu
de la Pesca
Tel.: 972 601 244

Palamós neix el 1277 com a port reial.
Resseguirem els vestigis dels primers
pobladors, tot retrobant-nos amb una vila

plena d'història i anècdotes fent un pas-
seig pel nucli antic. Places limitades. Cal
fer reserva prèvia al 972 600 424. Lloc de
trobada i de sortida: Museu de la Pesca. 

Palamós durant la Guerra Civil. Itinerari
guiat pels llocs que van ser testimoni
del conflicte
Lloc: Ajuntament de Palamós
Dia: 29
Horari: D’11 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Palamós, Servei
d'Arxiu
Tel.: 972 312 145

Itinerari guiat de descoberta dels llocs
que van ser testimoni de la Guerra Civil a
Palamós amb lectura de textos, observació
d’imatges de l’època i visita dels vestigis
del conflicte que encara es conserven.
Places limitades. Cal fer reserva prèvia al
972 600 424. Lloc de trobada: Ajuntament
de Palamós. 

Visita guiada al port, la subhasta del
peix i el Museu de la Pesca
Lloc: Museu de la Pesca i port de Palamós
Dia: 28
Horari: De 17 a 18.30 h
Organitza: Ajuntament de Palamós, Museu
de la Pesca
Tel.: 972 601 244

Un itinerari guiat pel port pesquer de
Palamós ens portarà a veure la descàrrega
de peix per part de les barques de pesca
després d'una jornada de treball al mar. La
subhasta és tot un espectacle.
Posteriorment farem una visita guiada al
Museu de la Pesca on descobrirem el pas-
sat, el present i el futur del sector pes-
quer del nostre litoral. Places limitades.
Cal fer reserva prèvia al 972 600 424. 

Visita comentada a les darreres excava-
cions de Castell
Lloc: Poblat Ibèric de Castell (Platja de
Castell, Palamós)
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Empúries - Museu d'Arqueologia
de Catalunya
Tel.: 972 770 208

Visita a càrrec d'un arqueòleg a les darre-
res excavacions realitzades al poblat ibè-
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ric de Castell durant el 2007. Podrem visi-
tar tot el poblat ibèric de Castell, situat
en un marc natural incomparable, i veurem,
de primera mà, els resultats de les darre-
res investigacions arqueològiques. Cal fer
reserva prèvia al 972 770 208. 

Descoberta naturalista del litoral de
Palamós
Lloc: Pineda d'en Gori (lloc de trobada)
Dia: 30
Horari: de 9 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Palamós; Àrea
de Medi Ambient
Tel.: 972 600 026

Sortida per descobrir el litoral de Palamós,
des de la Pineda d'en Gori fins a la cala
Estreta. Tot passejant pels camins de
ronda i les cales descobrirem la fauna i
flora del nostre litoral. Places limitades.
Cal fer reserva prèvia al 972 600 424. 

[PARETS DEL VALLÈS]
Vallès Oriental

Visita guiada a masies
Lloc: Torre de Cellers, Torre de Malla i la
Marineta
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28, a les 19; dies 29 i 30 a les
12 h
Organitza: Ajuntament de Parets del Vallès
Tel.: 935 739 800

Visita guiada a diverses masies històri-
ques de la població per mostrar el seu ric
patrimoni arquitectònic i cultural. És
imprescindible fer reserva prèvia.

[PLA DE SANTA MARIA, EL]
Alt Camp

Descobrint el patrimoni planenc: les
construccions de pedra seca i el temple
romànic
Lloc: Inici a la plaça de Sant Ramon
Dia: 30
Horari: De 10.30 a 13 h
Organitza: Ajuntament del Pla de Santa
Maria
Tel.: 977 630 006

Visita guiada a l'església romànica de Sant
Ramon (segle XIII), declarada Monument
Històric Artístic Nacional el 1951. També
està prevista una visita guiada a la Ruta
de la Capona, descoberta de les construc-
cions de pedra seca, itinerari de prop de 2
km per camins planers i un entorn agríco-
la boscós.

[POBLA DE CLARAMUNT, LA]
Anoia

Visita guiada al Castell de Claramunt
Lloc: Castell de Claramunt
Dies: 28, 29 i 30
Horari: de 10 a 12 h i de 16 a 19 h
Organitza: Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Tel.: 938 086 075

El Castell de Claramuntada (segle X) forma
part del patrimoni de la Generalitat i és el
principal atractiu arquitectònic i turístic
de la Pobla de Claramunt. Està considerat
un dels deu millors castells de Catalunya i
el millor de la comarca de l'Anoia. La for-
talesa està situada dalt d'un turó des d'on
es pot observar una magnífica panoràmica
de la Conca d'Òdena. 

[POBLA DE LILLET, LA]
Berguedà

Visita als Jardins Artigas
Lloc: Jardins Artigas
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 17 h
Organitza: Ajuntament de la Pobla de
Lillet
Tel.: 938 236 146

Construïts a redós del riu Llobregat, els
Jardins Artigas conformen un conjunt de
gran valor arquitectònic immers en un
espai natural de relleu agrest i salvatge.
La glorieta, el pont dels arcs, la cascada,
la gruta, les figures del bestiar i la remor
de l'aigua ens acompanyen mentre passe-
gem per aquest bocí de natura decorada. 

[PORT DE LA SELVA, EL]
Alt Empordà

Jornades de portes obertes
Lloc: Monestir de Sant Pere de Rodes
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 20 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 387 559

Un joc d’ous. Activitats per a famílies
Lloc: Monestir de Sant Pere de Rodes
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 387 559

Una manera curiosa i divertida de visitar
en família el monestir romànic de Sant
Pere de Rodes. 
La visita s’inicia al pati del monestir amb
la trobada de dos simpàtics personatges
de la contrada que ens faran participar de
llegendes i misteris d’aquest indret. 

Itineraris al voltant del Monestir de
Sant Pere de Rodes
Lloc: Monestir de Sant Pere de Rodes
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Tot el dia
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 387 559

El conjunt monumental de la serra de 
Rodes, encapçalat pel monestir de Sant
Pere, es complementa amb una sèrie de
monuments i d’estructures de gran interès
històric que ens poden ajudar a compren-
dre el funcionament del gran centre de
poder feudal que va ser l’abadia, i l’evolu-
ció paisatgística del seu entorn: el palau
de l’Abat, el castell de Sant Salvador de
Verdera; l’esglèsia de Santa Elena; el
poble de Santa Creu de Rodes.
Disposeu d’una guia en català, castellà,
anglès o francès.
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[1] Monestir de Sant Pere de 
Rodes. El Port de la Selva

[2] Castell de Claramunt.
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[4] Ruta de la Capona.
El Pla de Santa Maria

[5] Masies. Parets del Vallès
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[PRATS DE LLUÇANÈS] Osona

Ruta de les tines
Lloc: Voltants del poble de Prats de
Lluçanès
Dia: 28
Horari: Matí
Organitza: Ajuntament de Prats del
Lluçanès

Sortir de l'escola per conèixer el patrimoni
que ens envolta és una forma divertida i
didàctica d'aprendre. Per això les escoles
del poble es reuniran per la ruta de les
tines que passa per diferents punts patri-
monials i especialment les tines trobades
darrerament. La ruta la guiarà la Unió
Excursionista de Prats de Lluçanès. 

Presentació de l'inventari del patrimoni
de Prats de Lluçanès
Lloc: Institut Castell del Quer
Dia: 28
Horari: Matí
Organitza: Ajuntament de Prats de
Lluçanès

Darrerament l'Ajuntament disposa de l'in-
ventari del patrimoni cultural del poble
fet per la Diputació de Barcelona i que
serveix per tenir catalogat tots els ele-
ments patrimonials del terme. D'aquesta
manera, els responsables dels treballs fets
aniran a l'Institut a explicar als alumnes
de batxillerat com poden utilitzar-lo. 

Programa sobre el patrimoni a la Ràdio
Municipal
Lloc: Ràdio Troka
Dia: 29
Horari: Tot el dia
Organitza: Ajuntament de Prats de
Lluçanès

Aprofitant que tenim emissora municipal,
s'emetran diversos programes en relació
amb el patrimoni del terme. 

Ruta guiada pel patrimoni arquitectònic
de Prats de Lluçanès
Lloc: Prats de Lluçanès
Dia: 30
Horari: Matí
Organitza: Ajuntament de Prats de
Lluçanès

Recorregut didàctic i guiat pels diferents
elements del patrimoni arquitectònic i
popular de Prats de Lluçanès. A cada punt
destacat es farà una petita representació
i/o explicació de l'element. La ruta pretén
reunir diferents persones que representa-
ran personatges històrics del poble i ens
conduiran a descobrir els racons més inte-
ressants del patrimoni del poble. 

Jornada de portes obertes al Museu
Municipal Miquel Soldevila
Lloc: Prats de Lluçanès
Dia: 30
Horari: Tot el dia
Organitza: Ajuntament de Prats de
Lluçanès

Durant tot el dia es podrà veure el Museu
Municipal Miquel Soldevila que consta de
la col·lecció pròpia i de la casa de l'artis-
ta, l'espai Puigvistós i l'espai d'història
del municipi.
La visita serà guiada. 

II Concurs de fotografia del patrimoni
arquitectònic del terme de Prats de
Lluçanès
Lloc: Prats de Lluçanès
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Tot el dia
Organitza: Ajuntament de Prats de
Lluçanès 

Aprofitant les JEP, i per segon any conse-
cutiu, es convoca el concurs de fotografia
digital de qualsevol element del patrimoni
arquitectònic de Prats de Lluçanès i el seu 
entorn. 

[PRATS DE REI] Alta Anoia

Visita guiada a la torre de la Manresana
Lloc: Torre de la Manresana
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Prats de Rei i
Consorci de Turisme de l'Alta Anoia
Tel.: 938 680 366

Al nucli de la Manresana s'aixeca la torre
del Castell (segle X) d'estructura cilíndrica
i de 23 metres d'alçada. La torre tenia les
funcions de defensa i control del territori.
Va ser restaurada l'any 1982, la qual cosa

permet que actualment es pugui pujar fins
al cim a través d'una escala de cargol des
d'on es poden observar magnífiques vis-
tes.

[PREMIÀ DE DALT] Maresme

Visita la sagrera medieval de Premià
Lloc: Plaça de la Vila
Dia: 29
Horari: A les 10.45 h
Organitza: Museu de Premià de Dalt

La visita descriu el concepte de "sagrera"
i tots aquells elements que la conformen:
l'església parroquial de Sant Pere, la
parròquia, el fossar, la casa del Terço,
etc., que dibuixen el paisatge urbà i el
centre medieval del municipi.

[PUIG-REIG ]Berguedà

Descobreix els secrets de Cal Vidal
Lloc: Colònia Vidal
Dia: 30
Horari: A les 9.30 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal
Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689. 

Activitat: Descobreix els secrets de Cal
Marçal!
Lloc: Cal Marçal
Dia: 30
Horari: A les 10.45 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689
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Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal
Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689. 

Descobreix els secrets de l'Ametlla de
Merola!
Lloc: l'Ametlla de Merola
Dia: 30
Horari: A les 12.15 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal
Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689. 

Els secreta de Cal Pons!
Lloc: Colònia Cal Pons
Dia: 29
Horari: A les 13.30 h
Organitza: Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat
Tel.: 938 250 689

Amb motiu d’aquestes jornades les
Colònies del Parc Fluvial s’han unit per
descobrir-vos els seus secrets. Visites
inèdites a elements patrimonials, úniques
i irrepetibles! Podeu fer les visites per
separat o conjuntament sortint dissabte a
les 9.30 de Cal Rosal (Avià) i cap a
l’Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou
(Gironella), el Guixaró i Cal Pons, i diu-
menge a les 9.30 a Cal Vidal, i cap a Cal

Marçal, l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) i
la Soldevila (Balsareny). Informació i
reserves al 938 250 689.

[PUJALT] Alta Anoia

Visita guiada als refugis de la Guerra
Civil
Lloc: Pujalt
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Pujalt i Consorci
de Turisme de l'Alta Anoia
Tel.: 938 680 366

Durant la Guerra Civil es va instal·lar a
Pujalt la base d'instrucció militar del XIIIè
cos de l'exèrcit popular de la República.
La ruta porta el visitant des de l'esglèsia
de Sant Andreu fins a l'entrada de les ins-
tal·lacions de la base situada al bosc dels
obacs, on es podran visitar les diferents
restes conservades, actualment consolida-
des i reconstruïdes del campament que va
estar en ple funcionament durant la pre-
paració i el transcurs de la Batalla de
l'Ebre. 

[QUAR, LA] Berguedà

Jornada de portes obertes
Lloc: Monestir de Sant Pere de la Portella
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Comissio de Festes. Ajuntament
de La Quar
Tel.: 609 337 852

El conjunt de la Portella pateix un aban-
donament considerable tenint en compte
la importància que va tenir en la història
del Berguedà, i també pel volum d'edifica-
cions (sorprenent per a tots els que arri-
ben a un lloc tan aïllat). Tot i que ja en

el segle XIV va ser devastat per la pesta i
que al segle XVI els bandolers el van
saquejar i van matar l'Abat, la vida reli-
giosa no va acabar fins a l'exclaustració
de 1835. Del 1838 al 1840, a la fi de la
1ª Guerra Carlina, la Junta Superior de
Catalunya va traslladar al Monestir els
estudis de la Universitat Literària de
Cervera (possiblement per la notable
capacitat dels seus edificis i per la segu-
retat que garantia el seu difícil accés). Es
descobrirà una placa dedicada al músic
del segle XVI, el carmelità Mateu Fletxa,
que va viure els últims cinc anys de la
seva vida com abat de la Portella. 

[REUS] Baix Camp

Visita al Gaudí Centre Reus
Lloc: Gaudí Centre Reus
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Patronat de Turisme i Comerç
de Reus
Tel.: 977 345 897

Viu una experiència genial! Visita el nou
Gaudí Centre Reus. Un nou espai d'inter-
pretació que permetrà experimentar i
comprendre les claus de l'obra del genial
arquitecte reusenc Antoni Gaudí. Vine a
descobrir la formació del geni creatiu, la
ciutat i l'entorn que el va inspirar. 

[RIBES DE FRESER] Ripollès

Descoberta del patrimoni arquitectònic
i històric de Ribes de Freser
Lloc: Al centre de Ribes
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, de 12 a 14 i de 18 a 20 h;
dia 30, de 12 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Ribes de Freser
Tel.: 972 727 184
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Durant el cap de setmana de les JEP es
realitzaran a Ribes de Freser diverses acti-
vitats lúdiques per tal de donar a conèixer
el patrimoni arquitectònic i el llegat his-
tòric de Ribes de Freser. Grans i petits
podran gaudir de la dinamització infantil
(llegendes del poble), de la cursa d'orien-
tació sobre els tresors monumentals del
poble i de la presentació de les obres de
restauració del Castell de Sant Pere,
seguida d'una actuació musical a càrrec de
la Coral de Ribes. 

[RIPOLL] Ripollès

Visita guiada a l'Scriptorium
Lloc: Scriptorium
Dia: 29
Horari: De 12 a 13 i de 16 a 17 h
Organitza: Ajuntament de Ripoll
Tel.: 972 702 351

L'Scriptorium és una exposició permanent
que, de manera interactiva i didàctica,
ofereix la possibilitat de conèixer el passat
cultural de la població i la importància
que el Monestir de Santa Maria va tenir, al
llarg dels segles X-XIII, en la producció i
còpia de manuscrits, alguns dels quals van
ser dels més importants d'Europa. 

Visita guiada a la Farga Palau
Lloc: Farga Palau
Dia: 30
Horari: De 12 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Ripoll
Tel.: 972 702 351

La Farga Palau de Ripoll és un dels darrers
exemples d'una indústria històrica, la
Farga Catalana, que va tenir un paper
molt important en el desenvolupament
industrial per a l'obtenció del ferro durant
els segles XVII i XVIII. Els productes més
importants sortits de la Farga eren les
armes de foc, els claus i les reixes.

Visita guiada i entrada al Monestir de
Santa Maria
Lloc: Monestir de Santa Maria
Dia: 29
Horari: A les 17 h
Organitza: Patronat del Monestir de Santa
Maria
Tel.: 972 702 351

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. Al seu interior es conserva l'ele-
ment romànic més important, la portalada
del segle XII, altrament coneguda com la
"Bíblia de pedra". El claustre de doble
planta conserva capitells ricament ador-
nats del segle XII. 

Visita guiada a l'exposició "Oficis enra-
jolats"
Lloc: Sala Abat Senjust (sota l'Ajuntament
de Ripoll)
Dia: 29
Horari: A les 11 i a les 17 h
Organitza: Museu Etnogràfic de Ripoll
Tel.: 972 702 351

"Oficis enrajolats. Professions, devocions i
distraccions". Traginers, ferrers, cistellers,
escolpers, músics, serradors, boters, for-
ners, etc. Descobreix la vida quotidiana
dels ripollesos d'ahir i d'avui a través de
les rajoles d'oficis i els seus secrets. 

[RIPOLLET] Vallès Occidental

Apropa't al nostre patrimoni
Lloc: CIP Molí d'en Rata i diversos punts
del centre històric
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 i de 17 a 20 h
Organitza: Patronat Municipal de Cultura i
Joventut
Tel.: 935 946 057

Jornada de portes obertes al nou Centre
d'Interpretació del Patrimoni amb les
exposicions "Protagonistes: sis ripolle-
tencs que deixen petjada" i "Històries
compartides. La immigració dels anys sei-
xanta a Ripollet" a l'antic molí fariner
Molí d'en Rata. Visita guiada al molí a les
11.30 h i taller d'estudi i degustació de
productes derivats dels cereals a les 
12.30 h. A les 18 h, itinerari guiat pel
nucli antic de Ripollet. 

[RIUDECANYES] Baix Camp

Jornades de portes obertes
Lloc: Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 16 a 19 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 834 007

Itineraris al voltant del Castell Monestir
de Sant Miquel d’Escornalbou
Lloc: Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Tot el dia
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 977 834 007

Itineraris pels voltants del castell mones-
tir que permeten conèixer millor la histò-
ria d’Escornalbou i la serra d’Argentera. 
Visita de la plaça, la font del Sarraí, antic
brollador del monestir, un dels indicis de
l’estada dels sarraïns a Escornalbou, el
passeig dels Frares i l’ermita de Santa
Bàrbara amb panoràmiques excel·lents
sobre els dominis de la baronia i el camp
de Tarragona fins a la mar. 
Disposeu d’una guia en català, castellà,
anglès o francès

[RODA DE TER] Osona

Ruta literària de Miquel Martí i Pol
Lloc: Passeig del Ter (sota el pont nou)
Dia: 29
Horari: D’11 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Roda de Ter
Tel.: 938 540 377

Visita comentada tot passejant pels
carrers de Roda de Ter, el poble de Miquel
Martí i Pol, al llarg dels quals cada atura-
da és un pretext per recuperar fragments
de la seva obra. La ruta presenta l'obra
del poeta a través del seu paisatge vital i
lliga la literatura amb amb la vida per
mitjà de paisatges geogràfics i humans.
S'ha organitzat en divuit punts de lectura,
des de la casa on va nèixer, fins a la
fàbrica on va treballar i tots els indrets
relacionats amb les seves vivències. 
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L'Esquerda: un recorregut per 2500
anys d'història
Lloc: Jaciment ibèric i medieval de
l'Esquerda
Dia: 30 
Horari: A les 11 h
Organitza: Museu Arqueològic de
l'Esquerda
Tel.: 938 540 271

La visita comentada al jaciment de
l'Esquerda suposa fer un viatge en el
temps, retrocedir més de 2500 anys, per
conèixer la ciutadella ibèrica (segles V aC
a I aC) i anar avançant, per apropar-nos a
la Roda ciutat que esmenten els docu-
ments medievals més antics, i a Sant Pere
de Roda, com s'anomenarà el lloc a partir
del segle XI. 

[ROSES] Alt Empordà

Portes obertes; visita nocturna
Lloc: Museu Ciutadella
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 20 h (museu); a les 21 h
(visita nocturna)
Organitza: Fundació Roses Història i
Natura
Tel.: 972 151 466

Jornades de portes obertes els dies 28, 29
i 30, i visita guiada de nit els dies 28 i
29 a les 21 h. 

[RUBÍ] Vallès Occidental

Jornada de portes obertes
Lloc: Castell-Ecomuseu Urbà
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28, de 16 a 20 h, dia 29, d’11
a 12 h i dia 30, d’11 a 14 h
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà
Tel.: 935 887 574

Visita guiada a les restes museografiades
del Jaciment del Molí de la Bastida. 

[RUBIÓ] Alta Anoia

Visita guiada a Santa Maria de Rubió
Lloc: Santa Maria de Rubió
Dia: 30
Horari: De 10 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Rubió i Consorci
de Turisme de l'Alta Anoia
Tel.: 938 680 366

Visita guiada a l'església de Santa Maria
de Rubió construïda a principis del segle
XIV. És un exemple de temple gòtic forti-
ficat. Els murs i massissos són d'una alça-
da considerable i estan fortificats en la
part superior. Durant tot el matí es podrà
visitar l'interior de l'església on encara es
conserva un magnífic retaule gòtic. 

[SABADELL] Vallès Occidental

Visita guiada
Lloc: Refugi antiaeri de l'aeroport de
Sabadell
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Museu d'Història de Sabadell
Tel.: 937 278 555

La visita al refugi antiaeri militar de
l'Aeroport de Sabadell ens permet conèixer
més sobre l'activitat bèl·lica de l'aeroport
durant la Guerra Civil. A dins hi ha una
exposició que explica aquesta història.
L'entrada al refugi es fa pel Club de Tir de
Sabadell en grups d'unes 20 persones, que
es van formant segons l'ordre d'arribada. 

Paraules amagades
Lloc: Museu d'Art de Sabadell
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Museu d'Art de Sabadell
Tel.: 937 257 747

Visita participativa, adreçada a un públic
de totes les edats, que consisteix en
diverses activitats i jocs d'empatia a par-
tir dels quadres de l'exposició permanent.
Ens deixarem seduir per algunes obres tot
escoltant les històries i les paraules que
amaguen. Escoltarem les preguntes i les
opinions de petits i grans a fi d'enriquir
les nostres pròpies històries i percepcions. 

[SANT BARTOMEU DEL GRAU]
Osona

Jornades entorn del romànic de Sant
Bartomeu del Grau
Lloc: Diversos llocs del municipi
Dia: 28
Horari: Diversos
Organitza: Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau
Tel.: 938 889 000

Tallers a l'escola. 

Jornades entorn del romànic de Sant
Bartomeu del Grau
Lloc: Sant Genís Sadevesa
Dia: 29
Horari: Diversos
Organitza: Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau
Tel.: 938 889 000

Concert de cant gregorià amb la Capella
Gregoriana dels Dolors a Sant
Genís Sadevesa (segle XI).

Jornades entorn del romànic de Sant
Bartomeu del Grau
Lloc: Església Vella
Dia: 30
Horari: Diversos
Organitza: Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau
Tel.: 938 889 000

Visita guiada a les restes arqueològiques
de l'Església Vella (segle X), amb tallers
adreçats als infants. 
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[SANT BOI DE LLOBREGAT]
Baix Llobregat

Termes Romanes de Sant Boi de
Llobregat
Lloc: Avinguda Maria Girona cantonada
carrer de l'Hospital
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28, de 17 a 19 h; dia 29, d’11
a 14 i de 17 a 19 h, i dia 30 de 17 a 19 h
Organitza: Patronat Municipal de Cultura
Tel.: 936 351 250

Visita guiada, d'una durada aproximada
d'una hora, a les Termes Romanes de Sant
Boi de Llobregat. El jaciment  està for-
mat, a més de restes més antigues, per
uns banys d'època de l'emperador Marc-
Aureli (segona meitat del segle II dC),
que responen als cànons clàssics de l'ar-
quitectura romana. Les dimensions fan
pensar que devien pertànyer a la residèn-
cia senyorívola d'una explotació agrícola
romana, de les anomenades villae.

[SANT CELONI] Vallès Oriental

Passejades guiades per Sant Celoni
Lloc: Rectoria Vella
Dia: 29
Horari: A les 18 h
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
Tel.: 938 641 213

Itinerari "Pertegàs i la Força. Un passeig
pel Sant Celoni medieval". És un recorre-
gut que parteix de Sant Martí de Pertegàs
(l'antiga parròquia) i la Rectoria Vella per
acabar al recinte emmurallat o Força
medieval. 

Passejades guiades per Sant Celoni
Lloc: Plaça de l'Església
Dia: 30
Horari: A les 18 h
Organitza: Ajuntament de Sant Celoni
Tel.: 938 641 213

Visita a l'església de Sant Martí i l'esplen-
dor del barroc. Parteix de la façana, amb
la magnífica decoració barroca esgrafiada
(1762), segueix per l'interior del temple i
acaba amb la pujada al campanar, que
permet vistes inèdites de la vila. 

[SANT CUGAT DEL VALLÈS]
Vallès Occidental

Visita guiada als jardins del Monsestir
Lloc: Jardins del Monestir, s/n
Dies: 28 i 30
Horari: Dia 28 de 18 a 19 h i dia 30 de 12
a 13 h
Organitza: Museu de Sant Cugat
Tel.: 936 759 951

Visita a les sales del Museu i als princi-
pals espais del monestir, guiada per un
monitor/a especialitzat/ada que us dona-
rà unes explicacions molt amenes i ente-
nedores; una manera esplèndida de conèi-
xer l'arquitectura i la història del monestir
i la seva relació amb la vida diària dels
monjos que hi van viure. 

Visita teatralitzada: deixeu parlar els
capitells, ells ho saben tot!
Lloc: Jardins del Monestir, s/n
Dia: 29
Horari: De 18 a 19 h
Organitza: Museu de Sant Cugat
Tel.: 936 759 951

Arnau Cadell és un escultor que, amb la
seva paciència i el seu bon art, ha escul-
pit els capitells del claustre del Monestir
de Sant Cugat. És, doncs, qui millor pot
explicar què volen dir les escenes que els
decoren, d'on prové cadascuna, amb quins
personatges, reals i ficticis, es relaciona
la seva obra, com es viu al Monestir... una
fantàstica rebuda en un indret fantàstic. 

Visita guiada al Museu - Casa Aymat
Lloc: Museu de Sant Cugat- Casa Aymat
Dia: 29
Horari: De 12 a 13 h
Organitza: Museu de Sant Cugat
Tel.: 936 759 951

Visita guiada a l'exposició permanent "La
Casa Aymat i l'Escola Catalana del Tapís",
que mostra els orígens d'aquesta fàbrica i
la importància de l'Escola Catalana del
Tapís a través d'una selecció de cartrons i
tapissos d'artistes de reconegut prestigi
com el santcugatenc Josep Grau Garriga. 

[SANT FELIU DE CODINES]
Vallès Oriental

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu Municipal Can Xifreda
Dia: 30 
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Parròquia de Sant Feliu de
Codines
Tel.: 938 662 768

La torre modernista coneguda com Can
Xifreda està inspirada en un castell mos-
sàrab. Dins, el Museu ofereix una exposi-
ció permanent d'arqueologia, paleontolo-
gia, mineralogia, història local i una sala
d'exposicions d'eines i estris de la rama-
deria catalana. També hi ha una de les
peces de l'arquitecte Antoni Gaudí més
desconeguda per al públic en general, la
senyera de l'Orfeó Feliu; l'objecte més uni-
versal que posseix la vila. Es tracta de la
senyera de l'Orfeó Feliuà, únic estendard
de Gaudí que es conserva en la seva tota-
litat i s'exposa al Museu. 

Visita cultural a l'Església de Sant Feliu
de Codines
Lloc: Església parroquial
Dia: 29
Horari: De 21 a 22.30 h
Organitza: Parròquia de Sant Feliu de
Codines
Tel.: 938 662 768

Al vespre, oferim la possibilitat de pujar
al campanar de l'Església parroquial de
Sant Feliu de Codines. Al mateix temps es
comentarà i es podrà contemplar el sagra-
ri d'estil barroc tardà i les pintures també
d'estil barroc, obra de Fèlix Mestre i
Borrell (Baptisme de Jesus), Antoni Vila
Arrufat (Davallament de la Creu) i Pere
Cuquet (4 taules que mostren l'empreso-
nament, martiri i glorificació de sant
Feliu). Un d'aquests quadres està recone-
guda entre les 100 obres d'art més repre-
sentatives de Catalunya. 
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[SANT FELIU DE LLOBREGAT]
Baix Llobregat

Visita guiada al Palau Falguera
Lloc: Palau Falguera
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dia 28, a les 19 h i dies 29 i 30, a
les 12 h
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Tel.: 936 858 006

El Palau Falguera, residència de pagesos,
mercaders i nobles, lloc de visita de reis i
reines, ha estat un edifici en continua
transformació que ha reflectit l'ascens
social d'una família. Els seus salons i
dependències han conegut esdeveniments
importants per Sant Feliu i Catalunya. A
la visita s'explicarà la història del Palau,
de les famílies que el van construir i
ampliar al llarg del temps –els Falguera,
els Amat, els Carcer, els Vilallonga, etc.– i
la història i llegendes de la carrossa del
marquès de Castellbell. 

[SANT FRUITÓS DEL BAGES]
Bages

Descoberta del patrimoni local
Lloc: Per a més informació truqueu a l'àrea
de Cultura 938 788 031 o visiteu el web
www.santfruitos.org
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Per a més informació truqueu a l'à-
rea de Cultura 938 788 031 o visiteu el
web www.santfruitos.org
Organitza: Ajuntament de Sant Fruitós del
Bages
Tel.: 938 788 031

[SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ]
Osona

Procés de configuració de la imatge de
Sant Hipòlit
Dies: 29 i 30
Horari: D’11 a 13 h i de 18 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Tel.: 938 502 626

L'activitat consta d'una explicació de l'e-
volució de la imatge de Sant Hipòlit, que
regeix l'arcada de l'església del municipi
de Sant Hipòlit de Voltregà. La imatge, de
2 m, ha estat reconstruïda per un escultor
de Centelles, i mostra tot el procés d'es-
colpir en un blog de pedra la figura final.
Així mateix, es podrà visitar l'Església i el
Campanar, remodelat fa poc. 

[SANT JOAN DE LES ABADESSES]
Ripollès

Visita guiada al Monestir de Sant Joan
de les Abadesses
Lloc: Monestir de Sant Joan de les
Abadesses (punt de sortida: Oficina de
Turisme)
Dia: 29
Horari: De 17 a 18 h
Organitza: Ajuntament de Sant de les
Abadesses
Tel.: 972 720 599

Visita guiada on es donaran a conèixer els
orígens del Monestir de Sant Joan, fundat
al segle IX pel comte Guifré el Pelós, la
seva història, arquitectura i les tres peces
escultòriques més importants: el
Santíssim Misteri, el retaule de Santa
Maria la Blanca i el retaule de Sant
Agustí. En el Museu del Monestir es podrà
observar una representació d'art religiós
de diferents èpoques, des del segle XI fins
a l'actualitat. 

Visita guiada per les fonts i molins de
Sant Joan de les Abadesses
Lloc: Molí Petit i Vila de Sant Joan de les
Abadesses (punt de sortida: Oficina de
Turisme)
Dia: 30
Horari: D’11 a 13.15 h
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses i CEA Alt Ter
Tel.: 972 720 599

Visita guiada a l'Ecomuseu El Molí Petit
(Centre d'Interpretació dels Molins
Hidràulics i de l'Escoltisme Fluvial). Es
tracta de l'antic molí fariner del Monestir
(s. XIII). La visita guiada es complementa
amb la projecció de dos audiovisuals
sobre la vida i el funcionament del Molí
Petit i el seu entorn natural. Tot seguit la

visita continuarà per les fonts més popu-
lars del terme municipal de Sant Joan de
les Abadesses i s'explicarà la història de la
Vila utilitzant l'aigua com a fil conductor. 

[SANT JOAN LES FONTS]
la Garrotxa

Visita teatralitzada al Monestir
Lloc: Monestir romànic de Sant Joan les
Fonts
Dies: 29 i 30
Horari: D’11 a 12 h
Organitza: Ajuntament de Sant Joan les
Fonts
Tel.: 972 290 591

Si vols descobrir el món dels monestirs
medievals vine a Sant Joan les Fonts, t'hi
acompanyarem amb un viatge pel temps
tot gaudint d'un gran exemple d'arquitec-
tura religiosa: el monestir romànic de
Sant Joan les Fonts, monument declarat
d'interès nacional l'any 1981. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Castell medieval Estada Juvinyà
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 13 i de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Sant Joan les
Fonts
Tel.: 972 290 591

Visita al castell medieval Estada Juvinyà,
monument declarat d'interès nacional
l'any 1972, un dels millors exemples d'ar-
quitectura civil de la comarca de la
Garrotxa. Descobreix la història de la
família de cavallers Juvinyà i visita el
Centre d'Interpretació del Territori de Sant
Joan les Fonts. 

[SANT JUST DESVERN]
Baix Llobregat

Grafitis. Art urbà. Del Casal de Joves a
la "Capella Sixtina"
Lloc: Sant Just Desvern
Dia: 29
Horari: De 10 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Sant Just
Desvern
Tel.: 934 804 800
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[1] Castell de Sant Martí.
Sant Martí de Centcelles

[2] Bauma de l’Espluga. Sant Quirze Safaja

[3] Sant Pere de l'Erm. Sant Martí de Tous

[4] Colònia Borgonyà.
Sant Vicenç de Torelló

[4]

Trobada al Casal de Joves de Sant Just on
el passat mes d'abril es va realitzar una
extraordinària pintura mural a càrrec de
joves de la població. Després d'una expli-
cació dels mateixos autors, ens desplaça-
rem a la zona de l'Illa Walden per contem-
plar altres exemples de grafiti urbà. La
ruta clourà amb una visita a la riera de
Sant Just, veritable "capella sixtina" d'a-
quest art d'ença l'any 1990. Alguns dels
autors d'aquestes pintures efímeres ens
comentaran el seu significat. 

Del poblat iber de la Penya del Moro al
molí fariner del segle XIV
Lloc: Sant Just Desvern
Dia: 30
Horari: A les 9.30 i a les 13.30 h
Organitza: Ajuntament de Sant Just i
Centre d'Estudis Santjustencs
Tel.: 934 804 800

Visita comentada a les dues habitacions
restaurades del poblat iber de la Penya
del Moro, on s'ha construït una
passarel·la per millorar l'accés. Pujarem a
la torre medieval de guaita del cim del
turó i farem una explicació geogràfica des
del Delta del Llobregat fins al congost de
Martorell. Baixada fins a la masia de Can
Padrosa, on veurem la rica col·lecció d'ei-
nes del camp i conclourem l'itinerari amb
la visita del molí fariner del segle XIV que
aprofitava l'aigua de la riera. 

[SANT MARTÍ DE CENTELLES]
Osona

Visita guiada
Lloc: Castell de Sant Martí
Dia: 30
Horari: A les 11.30 h
Organitza: Ajuntament de Sant Martí de
Centelles
Tel.: 938 442 406

El Castell de Sant Martí fou el centre de la
poderosa baronia medieval dels Centelles.
El Castell i el seu entorn són objecte
actualment d'un projecte ambiciós de
recerca, excavació arqueològica, rehabili-
tació i museïtzació. L'activitat consisteix
en una visita guiada a càrrec dels tècnics
responsables del projecte. 

[SANT MARTÍ DE TOUS]
Anoia

Conèixer el romànic a Sant Martí de
Tous. Conferència
Lloc: Sant Pere de l'Erm
Dia: 29
Horari: A les 19 h
Organitza: Amics de Sant Martí de Tous
Tel.: 938 096 736

Conferència sobre el romànic a
Sant Martí de Tous 

Conèixer el romànic a Sant Martí de
Tous. Concurs de pintura ràpida i visita
a Sant Pere de l'Erm
Lloc: Sant Pere de l'Erm
Dia: 30
Horari: A les 10 h
Organitza: Amics de Sant Martí de Tous
Tel.: 938 096 736

Sortida a peu a l'església romànica de
Sant Pere de l'Erm. Allà mateix es farà un
concurs de pintura ràpida per a nens i
joves. Posteriorment hi haurà una explica-
ció didàctica per a adults sobre el romànic
a Catalunya. A la cloenda hi haurà un
aperitiu. 

[SANT PERE SALLAVINERA]
Alta Anoia

Visita guiada al Castell de Boixadors
Lloc: Castell de Boixadors
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera i Consorci de Turisme de l'Alta
Anoia
Tel.: 938 680 366

Durant tot el matí es faran visites guiades
al castell d'origen medieval (documentat
ja l'any 1014) i que es conserva en per-
fecte estat. Està situat al turó de
Boixadors, a 848 metres d'alçada. Es
podrà visitar el conjunt format per ele-
ments que mereixen una gran atenció,
com la torre, el castell i l'església romàni-
ca. El castell, per la seva altitud és visible
des de gairebé tots els punts de l'Alta
Anoia i està envoltat d'una gran massa

forestal, la qual cosa el converteix en un
lloc ideal per gaudir dels costrastos del
paisatge. 

[SANT QUIRZE SAFAJA]
Vallès Oriental

Visita guiada a una poua de glaç
Lloc: Sant Quirze Safaja
Dia: 29
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
Safaja
Tel.: 938 660 368

Trobada a l'Ajuntament per fer un grup i
visitar primer un embassament on es rete-
nia l'aigua perquè es consolidès en una
massa de gel, es mostraran les eines que
s'utilitzaven per tallar i trasportar el gel i
anirem a una poua de glaç on s'explicarà
el procés de conservació fins a l'estiu. 

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitzen: Varis ajuntaments
Tel.: 938 660 368

[SANT VICENÇ DE CASTELLET]
Bages

Concert amb grup de corda 
Lloc: Ermita de Castellet
Dia: 29
Horari: A les 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Castellet
Tel.: 936 930 611

Concert amb el grup de corda TRIO
ALQUÍMIA a l'interior de l'ermita.

[SANT VICENÇ DE TORELLÓ]
Osona

Visita a Vila-Seca
Lloc: Colònia tèxtil de Vila-seca
Dia: 28
Horari: Per determinar
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Tel.: 938 504 228



Farem una visita a peu per l'antiga colò-
nia tèxtil de Vila-Seca, a l'església i al
canal, des d'on s'explicarà la història de la
colònia. 

Visita a la colònia de Borgonyà
Lloc: Colònia de Borgonyà
Dia: 29
Horari: Per determinar
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Tel.: 938 504 228

Visitarem la colònia tèxtil d'origen esco-
cès de Borgonyà, una de les colònies ins-
dustrials més importants de Catalunya.
Estarem dins el recinte de la fàbrica Fabra
i Coats per veure la xemeneia, les calde-
res, etc. Posteriorment recorrerem a peu
els carrers de la colònia; visitarem el tea-
tre, la casa bressol i resseguirem final-
ment el canal fins a la zona esportiva. 

Visita a l'església parroquial de Sant
Vicenç de Torelló
Lloc: Església parroquial de Sant Vicenç de
Torelló
Dia: 30
Horari: Per determinar
Organitza: Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Tel.: 938 504 228

La visita consisteix a descriure els trets
més importants de l'església, es descriu
cronològicament com a través d'impor-
tants reformes s'ha produït l'evolució
arquitectònica de l'església fins a l'estat
actual i se’n destaquen els trets més
importants: es deixen al descobert algu-
nes zones en què el visitant pot observar
restes arqueològiques (pica baptismal,
tombes antropomòrfiques, etc.), es con-
serva encara gairebé sencer el revesti-
ment, o vulgudament dit "teulada", del
segle XI amb llosa de pedra, que es pot
observar sota la teulada actual. Així
mateix des del presbiteri es pot tenir
accés a dalt del campanar. Finalment a
l'exterior es poden observar els absis i el
campanar des d'una altra perspectiva gens
desmereixedora d'aquesta obra arquitectò-
nica. 

[SANTA COLOMA DE QUERALT]
Conca de Barberà

Ruta dels Molins Fariners del Gaia
Lloc: Fonts de les Canelles
Dia: 29
Horari: A les 10 h
Organitza: Ajuntament 
Tel.: 977 880 478 

Es vol donar a conèixer mitjançant una
visita el patrimoni dels molins fariners de
la capçalera del Gaià, incloent-hi la visita
al Pou del Gel, Fons dels Comtes i l’ermita
romànica de Sant Salvador de Figuerola.  

Visita Guiada a la vila 
Lloc: Castell dels Comtes
Dia: 30
Horari: Per determinar
Organitza: Ajuntament 
Tel.: 977 880 478 

Donar a conèixer el patrimoni monumental
de Santa Coloma de Queralt,amb la visita
al Castell dels Comtes, Call Jueu, església
parroquial de Santa Maria (s. XIV), Fonts
de les Canelles (s. XVII), Camí dels Horts i
església romànica de Santa Maria de Bell-
lloc (s. XIII). 

[SANTA CRISTINA D'ARO]
Baix Empordà

Visita guiada a l'antiga església i a la
necròpolis
Lloc: Antiga església de Santa Cristina
Dies: 28, 29 i 30
Horari: A les 12 i a les 18 h
Organitza: Ajuntament de Santa Cristina
d'Aro
Tel.: 972 837 010

A uns 300 metres de l'actual església
parroquial de Santa Cristina d'Aro hi ha
els fonaments d'una antiga església prero-
mànica, bastida sobre un petit mausoleu
romà al costat del qual s'ha trobat la
necròpolis. L'activitat de les Jornades
consisteix en una visita explicativa del
jaciment (historiografia i arqueologia) i
del resultat de les excavacions realitzades
aquesta primavera 2007. 

[SANTA EULÀLIA DE RONÇANA]
Vallès Oriental

Itinerari del Patrimoni Arquitectònic
Lloc: Centre Cívic "La Fàbrica"
Dia: 30
Horari: A les 10 h
Organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Tel.: 938 448 025

Itinerari amb infants i joves de l'esplai
per visitar alguns elements del patrimoni
arquitectònic: les capelles de Sant
Cristòfol i Santa Justa, i les masies de Can
Paiàs i Can Feu.

[SANTA MARGARIDA DE MONTBUI]
Anoia

Jornades de portes obertes i visites
guiades al conjunt arquitectònic
i l’entorn
Lloc: Cim de la Tossa de Montbui
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament i Fundació La Tossa
de Montbui
Tel.: 938 034 735

Durant el matí es podran fer visites guia-
des al conjunt arquitectònic preromànic
format per l’esglèsia i la torre de defensa,
conservada actualment com a museu. 

[SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS] Alt Penedés

Jornada de portes obertes a l'edifici de
Ca l'Antic
Lloc: c/ Berenguer, 1
Dies: 28 i 29
Horari: Dia 28, de 17 a 20 h, i dia 29, de
12 a 14 h
Organitza: Ajuntament
Tel.: 93 898 02 11

L'edifici de Ca l'Antic és una antiga casa
senyorial de principis del segle XX. De
planta quadrangular, es caracteritzava per
un excel·lent treball de totxo vist en les
finestres i balconades. Ca l'Antic, catalo-
gat com a "bé d'interès local", és propie-
tat municipal i acull l'equipament juvenil
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"Tangram", la ludoteca "La Baldufa", el
moviment infantil "Si Fa Sol" i el gimnàs
municipal.

[SANTA MARIA DE MIRALLES]
Anoia

Les construccions de frontera
Lloc: Castell de Miralles
Dia: 30
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Santa Maria de
Miralles
Tel.: 938 080 301

Xerrada i visita a les restes del Castell de
Miralles. Coneixerem la seva història, el
seu entron, com es vivia en l'època en
què aquest castell formava part de la línia
de frontera de la Catalunya Vella. 

[SANTA PAU] La Garrotxa

Fills d'Abraham
Lloc: Conjunt historicoartístic
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Al llarg de tot el dia
Organitza: Ajuntament de Santa Pau
Tel.: 972 680 002

Jueus, cristians i musulmans. Som fills
d'Abraham, és a dir, branques d'un mateix
tronc abrahàmic. Aquest arbre cultural és
l'argument que vol interpretar-se, en clau
de música tradicional, dins el marc de la
vila medieval de Santa Pau. 

[SANTPEDOR] Bages

Un passeig per alguns dels principals
elements d'interès de Santpedor
Lloc: Santpedor
Dia: 29
Horari: De 9 a 12.30 h
Organitza: Ajuntament de Santpedor
Tel.: 938 272 828

Visita guiada a l'ermita de Santa Anna de
Claret, amb motiu de la celebració dels
500 anys del seu nomenament com a
copatrona de Santpedor. Visitarem, a més
a més, un pou de glaç del segle XVII i
altres llocs propers d'interès cultural. 

[SENTMENAT]
Vallès Occidental

Procés participatiu dels usos del Castell
de Sentmenat
Lloc: Sala Ecus
Dia: 29
Horari: Matí
Organitza: Ajuntament de Sentmenat
Tel.: 937 153 030

Amb aquesta activitat es pretén desenvo-
lupar un escenari participatiu per al muni-
cipi de Sentmenat, amb la finalitat de
preparar un Pla d'Usos del Castell i la seva
implantació consensuada. El procés parti-
cipatiu vol implicar els ciutadans en la
construcció d'un projecte comú d'identitat
i cohesió social, posant en valor la seva
capacitat per definir necessitats reals i
generar propostes adients al futur col·lec-
tiu desitjat. 

Modernisme a Sentmenat
Lloc: Municipi de Sentmenat
Dies: 28, 29 i 30
Horari: a concretar
Organitza: Ajuntament de Sentmenat
Tel.: 937 153 030

Visita guiada pel modernisme de
Sentmenat. 

[SEU D'URGELL] Alt Urgell

Caminada a Sant Julià dels Garrics
Lloc: Estació d'autobusos de la Seu
d'Urgell
Dia: 30
Horari: De 9 a 14 h
Organitza: Consell Comarcal Alt Urgell
Tel.: 973 353 112

Excursió a peu de Sorribes de la Vansa
fins a l'església de Sant Julià dels Garrics
seguint l'antic camí per la vall del riu de
Bona. Visitarem l'antiga església romànica
i el seu retaule gòtic del segle XVI. 

[SITGES] Garraf

Visita guiada a l'Hospital de Sant Joan 
Lloc: Hospital de Sant Joan Baptista
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, de 12 a 17 h; dia 30, a les
11 h
Organitza: Ajuntament
Tel.: 938 112 232

Visita guiada a l'Hospital de Sant Joan
Baptista acompanyada d'una banda muni-
cipal.

[SOLSONA] Solsonès

Jornada de portes obertes
Lloc: Pou de gel
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, d’11 a 13 i 17 a 19 h i
dia 30, d’11 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Solsona
Tel.: 973 480 050

Solsona pot palpar la història de l'evolu-
ció urbanística de l'entrada a la ciutat pel
portal del Pont des dels seus orígens, al
segle XI, fins a l'abandonament del pou
de gel, al segle XIX. Es pot visitar el
recinte museïtzat, seguint els plafons
exteriors i la cavitat subterrània, per
interpretar la història dipositada en el
pou de glaç. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu del Ganivet i Eines de Treball
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, d’11 a 13 i 17 a 19 h i
dia 30, d’11 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Solsona
Tel.: 973 480 050

El Museu recull l'orgull secret que els sol-
sonins tenen d'una indústria que tant
havia arrelat a la ciutat, on queda plas-
mada tota la riquesa i variació de l'ofici
de ganiveter. En quedar lluny de les grans
ciutats, Solsona va haver d'espavilar-se
pel seu compte per aconseguir les coses
necessàries per viure. Això va fer que hi
hagués un gran nombre de menestrals. Al
segle XVIII van començar a destacar els
ganiveters, dins el conjunt d'oficis "l'art
del foc". En aquells moments, era la prin-
cipal indústria a Solsona, amb 24 tallers. 

[2]

[1]

[3]

[1] Pou de Gel. Solsona

[2] Santa Pau

[3] Casa Ramoneda. Sentmenat



Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntaments de Solsona,
l'Ametlla del Vallès, Odèn, Gerri de la Sal,
Sant Quirze Safaja, Oliana, Consell
Comarcal de l'Alt Urgell i Associació
Catalana de Lleure Formatiu
Tel.: 973 480 050

Amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni, s’organitza conjuntament amb
altres entitats, un concurs de dibuix
infantil d’elements patrimonials relacio-
nats amb la gestió i aprofitament de
recursos hidràulics: pous de glaç i salines
de muntanya. També es farà la presenta-
ció pública de materials de promoció del
patrimoni d'aquestes entitats que van sig-
nar un conveni de col·laboració el 2006.

[TAGAMANENT]
Vallès Oriental

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntaments de Sant Quirze
Safaja, Baix Pallars, l'Ametlla del Vallès,
Solsona, Odèn, Gerri de la Sal, Oliana,
Tagamanent, el Consell Comarcal de l'Alt
Urgell i l'Associació Catalana de Lleure
Formatiu
Tel.: 938 429 126

Amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni, s’organitza conjuntament amb
altres entitats, un concurs de dibuix

infantil d’elements patrimonials relacio-
nats amb la gestió i aprofitament de
recursos hidràulics: pous de glaç i salines
de muntanya. També es farà la presenta-
ció pública de materials de promoció de
patrimoni d'aquestes entitats que van sig-
nar un conveni de col·laboració el 2006. 

Portes obertes
Lloc: Conjunt patrimonial dels pous de
glaç de l'Avencó
Dia: 30
Horari: A les 11.30 h
Organitza: Ajuntament de Tagamanent
Tel.: 938 429 126

El conjunt patrimonial dels pous de glaç
de l'Avencó s'ha inaugurat l'any 2007 des-
prés de sis anys de treballs de rehabilita-
ció. Està format per tres pous de glaç i un
sistema hidràulic dels segles XVII-XVIII
destinats a la producció de gel que es
venia al Vallès, Maresme i Barcelona. Els
pous de glaç de l'Avencó es compten
entre els més ben conservats de Catalunya
i són, sens dubte, els més coneguts. 

[TALAMANCA] Bages

Visita cultural al poble medieval de
Talamanca
Lloc: Inici a la plaça de l'Església de
Talamanca
Dia: 30
Horari: A les 11.30 h
Organitza: Ajuntament de Talamanca
Tel.: 938 270 036

Recorregut guiat pel casc antic de
Talamanca en què es visitarà el seu patri-
moni arquitectònic d'arrels medievals.
Destaquen les visites comentades a l'es-
glésia romànica de Santa Maria i al castell
de Talamanca, passant per la creu de
terme i altres elements patrimonials
importants, sempre gaudint d'un paisatge
immillorable emmarcat a les portes del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac, a la comarca del Bages. 

[TARADELL] Osona

Visita al Centre Cultural Costa i Font
Lloc: crta. Balenyà, 101
Dia: 29
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Taradell
Tel.: 938 126 100

Visita a un espai al servei de la cultura,
ubicat en unes naus d'una antiga fàbrica
tèxtil que combina el disseny avantguar-
dista actual i el de fa seixanta anys.
Ofereix una sala d'exposicions, un cafè,
dues sales polivalents i diverses sales on
es reuneixen les diferents entitats cultu-
rals i esportives. 

Visita al campanar de Taradell
Lloc: carrer del campanar
Dia: 29
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Taradell
Tel.: 938 126 100

Visita al campanar romànic del segle XI
reproduït al Poble Espanyol de Barcelona. 

Visita a la Torre de Don Carles
Lloc: Torre de Don Carles
Dia: 29
Horari: D’11h a 14 h
Organitza: Ajuntament de Taradell
Tel.: 938 126 100

Visita a la Torre aixecada a mitjan segle
XVI en temps del Senyor de Taradell Carles
de Cruïlles i de Vilademany, de secció qua-
drada i obrada en pedra. La torre i una
adjunta llenca de paret són els únics ele-
ments construïts d'un projecte d'envoltar
el poble amb una muralla. 

[TARRAGONÈS] Tarragonès

Visita guiada pel modernisme de
J.M. Jujol
Lloc: Municipis del Tarragonès
Dia: 30
Horari: Matí
Organitza: Consell Comarcal del Tarragonès
Tel.: 977 244 500

L'arquitecte Josep Maria Jujol va desenvo-
lupar una part important de la seva obra
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[1] Batllori. Teià

[2] Museu Nacional de
la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya

[3] Conjunt Monumental
de les esglésies de
Sant Pere. Terrassa

a la comarca del Tarragonès. Us proposem
una visita guiada per alguna d'aquestes
obres que ens permetrà conèixer l'arqui-
tectura, la pintura i els espais de culte
d'aquest singular artista. 

[TEIÀ] Maresme

Visita comentada a l’estudi Batllori
Lloc: Ca la Cecília (passeig de la Riera,
90)
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Ajuntament de Teià
Tel.: 935 404 796

Toni Batllori, humorista gràfic i fill del
dibuixant, ens descobrirà totes les curio-
sitats de l’estudi i ens acostarà al món
Batllori Jofré. També podrem veure la
recent inaugurada exposició per-
manent sobre l’obra de l’autor.

Jornada de portes obertes i visita
guiada
Lloc: Jaciment arqueològic de Vallmora
Dia: 30
Horari: De 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Teià
Tel.: 935 409 350

Jornada de portes obertes amb visita
guiada al jaciment de Vallmora que forma
part del projecte per a la construcció del
parc arqueològic CELLA VINARIA (Teià-
Maresme). Es tracta d'un centre productor
de vi d'època romana (segles I aC IV dC).
Durant la visita guiada s'explicarà la inter-
pretació històrica del jaciment a partir
dels resultats de les excavacions i es
podran observar els treballs de reconstruc-
ció del celler romà i l'adequació del jaci-
ment per a la visita pública. 

[TERRASSA] Vallès Occidental

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, Terrassa
Dia: 30
Horari: D’11 a 14 h
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Tel.: 937 368 963

Demostracions de màquines tèxtils
a la Fàbrica Tèxtil. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, Terrassa
Dia: 30
Horari: D’11 a 11.45 h
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Tel.: 937 368 963

Visita teatralitzada a l'exposició
Homo Faber.

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, Terrassa
Dia: 30
Horari: De 12 a 13 h
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Tel.: 937 368 963

Taller teatralitzat del transport
(de 3 a 7 anys). 

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, Terrassa
Dia: 30
Horari: De 12.45 a 13 h i de 14 a 14.15 h
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Tel.: 937 368 963

Demostracions de la Gàbia de
Faraday (àmbit de l’electricitat). 

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya, Terrassa
Dia: 30
Horari: De 13 a 14 h
Organitza: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya
Tel.: 937 368 963

Visita teatralitzada a l'esposició La Fàbrica
Tèxtil.

Visita comentada al conjunt Monumen-
tal de les esglésies de Sant Pere
Lloc: Conjunt Monumental de les esglésies
de St. Pere, plaça del rector Homs, s/n
Dia: 29
Horari: A les 11 i a les 12 h
Organitza: Museu de Terrassa
Tel.: 937 397 072

La visita a les esglésies de Sant Pere pre-
metrà apropar-se al nou paviment exterior
del conjunt monumental on s'han marcat
les diferents estructures arqueològiques
aparegudes en les darreres intervencions
arqueològiques. 

[TIVISSA] Ribera d'Ebre

Descobreix el patrimoni de Tivissa
Lloc: Sala d'exposicions de la Casa de
Cultura
Dies: 29 i 30
Horari: De 18 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Tivissa
Tel.: 977 417 551

Exposició de fotos d'antics oficis que es
practicaven al municipi. 

Descobreix el patrimoni de Tivissa.
Visita a l'Ermita de Santa Anna
Lloc: Sortida de la plaça del Portal
Dia: 29
Horari: A les 11 h
Organitza: Ajuntament de Tivissa
Tel.: 977 417 551

Visita guiada a l'ermita de Santa Anna i/o
Castell de Sant Blai, en què s’explicarà la
història i els trets més significatius dels
monuments. 

Descobreix el patrimoni de Tivissa.
Visita a un antic molí fariner
Lloc: Sortida de la plaça del Portal
Dia: 30
Horari: A les 11 h
Organitza: Ajuntament de Tivissa
Tel.: 977 417 551

Visita guiada a un molí fariner, en què
s’explicarà el funcionament i la funció
econòmica d'aquests equipaments en el
passat. 



[TORELLÓ] Osona

Visita guiada als jardins
Lloc: Parc Vicenç Pujol i Creus
Dia: 29
Horari: A les 11 h
Organitza: Consorci de Turisme Paisatges
de Ter d'Osona
Tel.: 938 504 915

Els antics jardins de Can Parrella i Ca
l'Espona són dels pocs jardins antics exis-
tents a Catalunya. Els de Can Parrella, de
finals de s. XIX, s'estructuren en dos
nivells: el superior, format amb parterres
de coca, i l'inferior, reservat a l'horticultu-
ra. Els de Ca l'Espona, atribuïts a l'arqui-
tecte Duran y Reynals, magnífic exemple
de jardí-horta; pertanyen a la mateixa
època que els jardins del Laberint d'Horta
de Barcelona. 

[TORNABOUS] Urgell

Jornada de portes obertes
Lloc: Poblat ibèric del Molí d'Espígol
Dia: 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 16 a 19.30 h
Organitza: Museu d'Arqueologia de
Catalunya-El Molí d'Espígol
Tel.: 934 245 630

Vine a conèixer el poblet ibèric del Molí
d'Espígol! Descobriràs un jaciment que fa
2.200 anys era un important centre pro-
ductor agrícola, ramader, polític i comer-
cial. No et perdis una passegada pels seus
carrers enllosats, les seves muralles, les
cases, etc. 

[TORTOSA] Baix Ebre

Inauguració de l’exposició "Patrimoni i
contemporaneïtat: fronteres i cruïlles"
Lloc: Antic Escorxador (av. Felip Pedrell, 5)
Dia: 28
Horari: A les 20 h
Organitza: Institut Municipal d’Activitats
Culturals i Turístiques (IMACT)
Tel.: 934 245 630

L’objectiu d’aquesta exposició de produc-
ció pròpia és donar a conèixer una selec-
ció de peces del fons museístic municipal
de Tortosa i al mateix temps donar veu

als artistes del territori. A partir de la
selecció de peces del fons, s’encarregarà
a un equip d’historiadors que documentin
i contextualitzin cadascuna de les peces
que formaran part de la mostra. Una
selecció d’artistes, inspirant-se en la
recerca portada a terme pels historiadors,
exposaran les seves propostes creatives.

[TREMP] Pallars Jussà

Patrimoni Cultural popular al municipi
de Tremp
Lloc: Centre Cívic Tarraquet
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29 a les 18 i dia 30 a les 11 h
Organitza: Ajuntament de Tremp
Tel.: 973 650 005

Es vol aprofitar aquesta edició de les
Jornades per donar a conèixer tot aquell
patrimoni cultural popular com els
gegants, gegantons, la sardana de Tremp,
les danses de l'esbart dansaire o les lle-
gendes del municipi, entre altres. Es trac-
ta d'un patrimoni no material que passa
de boca a orella i que cal preservar i
donar a conèixer. 

[ULLASTRET] Baix Empordà

Descobreix Ullastret amb Indiketa 
Lloc: Jaciment Ibèric d'Ullastret (Puig de
Sant Andreu, s/n.)
Dia: 29 
Horari: A les 11.30 h
Organitza: Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Ullastret
Tel.: 972 204 637

Indiketa, una antiga habitant ibèrica
d'Ullastret, us acompanyarà en la vostra
visita al jaciment per tal de donar-vos a
conèixer com es vivia en aquest indret en
aquella època. 

[ULLDECONA] Montsià

Visita al Centre d'Interpretació i visita
guiada a l'Abric
Lloc: Centre d'Interpretació d'Art Rupestre
dels abrics de l'Ermita. Situat a l'Ermita de
la Pietat
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Dies 28 i 29, de 10 a 13 h i de 15
a 18 h; dia 30, de 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament d'Ulldecona
Tel.: 977 573 034

Podrem conèixer el conjunt més impres-
sionat i ben conservat d'art llevantí de tot
Catalunya, declarat Patrimoni Mundial per
la UNESCO i que forma part de la Ruta de
l'Art Rupestre. Es visitarà el Centre
d'Interpretació i l'abric 1 amb l'escena
més complexa i ben conservada on desco-
brirem les creences i els mites, les moti-
vacions i els espais sagrats d'aquest bell
enigmàtic i estremadament fràgil llegat de
fa 8.000 anys. S'aconsella fer reserva al
617 940 317 

Visita guiada al Castell d'Ulldecona
Lloc: Castell d'Ulldecona
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Cita prèvia al 977 573 304
Organitza: Ajuntament d'Ulldecona
Tel.: 977 573 394

El Castell d'Ulldecona és el símbol identi-
tari inqüestionable del nostre poble. La
seva situació estratègica al llarg de la his-
tòria, per al control de les rutes interiors,
ens ha deixat restes des d’època ibèrica
fins a la medieval, però sobresurt la forti-
ficació hospitalera emmurallada –sobre
l’anterior fortificació àrab–, on l'any 1178
Alfons el Cast farà donació del recinte a
l'orde de l'Hospital. Sobresurt la impres-
sionant torre quadrada, la rodona, l’esglé-
sia de Santa Maria dels Àngels, les depen-
dències domèstiques i les restes de l’anti-
ga fortificació àrab. 

Visita guiada a les oliveres mil·lenàries
Lloc: Finca Porta Ferré
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Cita prèvia al 977 573 304
Organitza: Ajuntament d'Ulldecona
Tel.: 977 573 304
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A la partida de l’Arion es pot visitar el
conjunt més nombrós i antic d’oliveres
mil·lenàries de tot Catalunya. La majoria
d’exemplars superen els 1.000 anys d’anti-
guitat, però n'hi ha alguns que superen
els 2.000 anys d’antiguitat. L’olivera s'ha
conreat fins a l’actualitat com a base de
l’alimentació mediterrània. Aquells antics
vilars continuen avui dia mostrant com el
pas del temps ha anat moldejant unes
soques monumentals i singulars, confor-
mant un importantíssim patrimoni natu-
ral, paisatgístic i històric que forma part
de la identitat del nostre territori. 

[VALL D'EN BAS, LA] la Garrotxa

La ruta remença
Lloc: La Vall d'en Bas
Dies: 29 i 30
Horari: A les 10 i a les 12 h
Organitza: Patronat Municipal de Turisme
de la Vall d'en Bas
Tel.: 972 690 225

La "ruta remença" segueix la història de
Catalunya a l'edat mitjana a través de la
revolta dels pagesos de remença liderats
per Francesc de Ventallat, nascut a la vila
de Mallol, a la Vall d'en Bas. Els visitants
tenen l'oportunitat de gaudir de la nostra
història d'una forma amena, visitant els
nuclis dels Hostalets d'en Bas i el Mallol,
catalogats com a pobles d'interès histori-
coartístic, a més de Sant Privat d'en Bas,
passant per Puigpardines i Joanetes. 

[VALL DE BOÍ, LA]
Alta Ribagorça

Romànic de Tardor
Lloc: Sant Climent de Taüll, Sant Joan de
Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall
Dia: 29
Horari: A les 16.30 h
Organitza: Centre del Romànic de la Vall
de Boí
Tel.: 973 696 715

Ruta guiada a les esglésies de Sant
Climent de Taüll, Sant Joan de Boí i Santa
Eugènia d'Erill la Vall de la mà dels guies
del Centre del Romànic de la Vall de Boí,
especialistes en la interpretació del patri-
moni. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Sant Climent de Taüll, Sant Joan de
Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Sant Feliu
de Barruena, la Nativitat de Durro
Dia: 29
Horari: De 10 a 14 i de 16 a 19 h
Organitza: Centre del Romànic de la Vall
de Boí
Tel.: 973 696 715

Jornada de portes obertes a les esglésies
romàniques de la Vall de Boí, declarades
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la
UNESCO. 

[VALLFOGONA DE RIPOLLÈS]
Ripollès

Paisatges de Pedra Seca a Vallfogona de
Ripollès
Lloc: Sala polivalent i terme municipal de
Vallfogona
Dies: 29 i 30
Horari: de 9 a 13 h
Organitza: Ajuntament de Vallfogona de
Ripollès
Tel.: 972 701 909

Visita guiada per a nens i adults pels
paratges de pedra seca de Vallfogona de
Ripollès per descobrir barraques, forns de
calç, de guix, teuleries, murs, etc. cons-
truïdes amb el treball dur i tenaç dels
nostres avantpassats, veritables artistes
anònims. Durant el recorregut es farà un

concurs fotogràfic per copsar detalls i
construccions. L'endemà s'exposaran les
fotografies i es farà una xerrada explicati-
va a càrrec d'un expert en pedra seca. 

[VALLIRANA] Baix Llobregat

Coneix el Museu dels Molins Fariners
Lloc: Masia Molí de Can Batlle
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 14 i 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Vallirana
Tel.: 936 832 738

Es duran a terme visites guiades i xerra-
des sobre el tema “Coneix els molins fari-
ners de Vallirana”. També hi haurà activi-
tats familiars com tallers i jocs relacionats
amb els molins. Finalment, veurem un
molí del segle XIX en funcionament. 

Coneix el Museu dels Molins Fariners
Lloc: Museu etonogràfic de Vallirana
(Centre excursionista de Vallirana)
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Vallirana
Tel.: 936 832 738

Es podran veure col·leccions d'escrits,
estris, gerros, fòssils. 

[VALLS] Alt Camp

Visita al camp d'aviació de Valls
Lloc: Camp d'aviació
Dia: 29
Horari: A les 17 h
Organitza: Museu de Valls
Tel.: 977 606 654

La construcció del camp d'aviació de Valls
es va enllestir l'any 1937 com a part
d'una xarxa més àmplia amb la missió de
protegir el litoral català de l'aviació fran-
quista acantonada a Mallorca. Quan la
contesa bèl·lica anava avançant, el camp
fou d'utilitat màxima, sobretot a partir de
l'inici de la Batalla de l'Ebre. Després, un
cop l'exèrcit de Franco va ocupar Valls el
gener de 1939, el camp fou aprofitat per
la Legió Cóndor Alemanya fins a la fi de
la guerra a Catalunya. 
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[VENDRELL, EL] Baix Penedès

XI concurs de Fotografia. Entrega de
premis i inauguració de l'exposició
Lloc: Museu Arqueològic del Vendrell
Dia: 28
Horari: A les 19.30 h
Organitza: Museu Arqueològic del Vendrell
Tel.: 977 665 642

El Museu Arqueològic del Vendrell, amb la
col·laboració del Grup Fotogràfic del
Vendrell i aquest any també amb el patro-
cini del Centre d'Iniciatives i Turisme del
Vendrell (CIT), organitza el XI Concurs de
Fotografia sobre "Establiments comercials
del Baix Penedès amb història". El dia 28
es farà l'entrega dels premis i la inaugura-
ció de l'exposició de totes les obres pre-
sentades, que es podrà visitar fins al 4 de
novembre de 2007. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Museu Deu
Dies: 29 i 30
Horari: D’11 a 14 i de 17 a 20 h
Organitza: Museu Deu
Tel.: 977 666 308

[VIELHA-MIJARAN]
Val d’Aran

Joves, diversitat i patrimoni 
Lloc: Espaci entà Joei 1
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Vielha-Mijaran
Tel.: 973 640 018

A l’Espaci entà Joeni muntarem un parell
d’exposicions de fotografia que recolliran
activitats dels joves del municipi del 2006
al 2007.

[VIC] Osona

Visita guiada "Les joies de la ciutat"
Lloc: Diversos edificis del centre històric
de la ciutat
Dies: 29 i 30
Horari: D’11 a 13 h
Organitza: Oficina de Turisme de Vic
Tel.: 938 862 091

Més de dos mil anys d'història han deixat
a Vic un fabulós llegat de patrimoni artís-
tic, arquitectònic i moble que va des de
l'època romana fins als nostres dies i en
el què destaquen magnífics exemples de
romànic, gòtic i barroc. Amb l'ajuda d'una
guia de la ciutat, us oferim la possibilitat
d'entrar als edificis més emblemàtics de
Vic i a cada un d'ells visitar una petita
selecció de les joies que guarden. 

[VILABERTRAN] Alt Empordà

Jornades de portes obertes
Lloc: Canònica de Santa Maria de
Vilabertran
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13.30 i de 15 a 18.30 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 508 787

Visites guiades pel recinte monumental
Lloc: Canònica de Santa Maria de
Vilabertran
Dies: 29 i 30
Horari: De 10 a 12 i de 15 a 17 h
Organitza: Museu d’Història de Catalunya
Tel.: 972 508 787

Visita guiada pel conjunt monàstic de
Santa Maria de Vilabertran.

[VILADECANS] Baix Llobregat

Temps de verema (taller)
Lloc: Ca n'Amat (carrer de les sitges, 1-3)
Dia: 23
Horari: D’11 a 13.30 h
Organitza: Ajuntament de Viladecans
Tel.: 936 351 880

La vinya ha estat el conreu més estès, ja
des dels romans i fins al segle XX. Farem
un recorregut des de la vil·la romana de
les Sales, les Oliveretes, la Verdera, amb
els marges de vinya encara existents i
acabarem a Ca n'Amat, on visitarem els
cups; els cellers han estat part indestria-
ble dels nostres masos. Farem la verema
dins del pati de Ca n'Amat i trepitjarem el
raïm; després, tots plegats, elaborarem i
tastarem un dolç molt antic. 

[VILANOVA DE SAL]
Noguera

Les salines
Lloc: Salines de Vilanova de Sal
Dies: 28, 29 i 30
Horari: De 10 a 13 i 16 a 19 h
Organitza: Associació Catalana de Lleure
Formatiu
Tel.: 607 838 780

Visita guiada de les salines de Vilanova de
Sal, comentaris de la seva història, el seu
funcionament i el projecte de la futura
àrea d'interpretació ambiental.
Mostra de l'elaboració de la sal. 

Lliurament de premis de dibuixos
infantils de pous de glaç i salines de
muntanya
Lloc: Ajuntament de Solsona
Dia: 29
Horari: A les 12 h
Organitza: Associació Catalana de Lleure
Formatiu, ajuntaments de Sant Quirze
Safaja, Baix Pallars, l'Ametlla del Vallès,
Solsona, Odèn, Gerri de la Sal, Oliana,
Tagamanent i el Consell Comarcal de l'Alt
Urgell.
Tel.: 607 838 780

Amb motiu de les Jornades Europees de
Patrimoni, s’organitza conjuntament amb
altres entitats, un concurs de dibuix
infantil d’elements patrimonials relacio-
nats amb la gestió i aprofitament de
recursos hidràulics: pous de glaç i salines
de muntanya. També es farà la presenta-
ció pública de materials de promoció de
patrimoni d'aquestes entitats que van sig-
nar un conveni de col·laboració el 2006. 

[VILANOVA I LA GELTRÚ]
Garraf

II Concurs de fotografia del patrimoni
cultural de Vilanova i la Geltrú
Lloc: Museu Víctor Balaguer
Dies: 28, 29 i 30
Horari: Informacio al Museu 938 154 202
Organitza: Organisme Autònom de
Patrimoni Víctor Balaguer
Tel.: 938 154 202
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Vilanova i la Geltrú compta amb un patri-
moni cultural ric i valuós. Amb aquest
concurs es pretén promoure el coneixe-
ment i la difusió del patrimoni de la ciu-
tat entre la població i conèixer la visió
que tenen els vilanovins sobre el patrimo-
ni propi. Amb totes les fotografies pre-
sentades es realitzarà una mostra oberta
durant els dies de les jornades, durant els
quals es farà també el lliurament de pre-
mis. 

Jornada de portes obertes
Lloc: Centre d'Interpretació del
Romanticisme Terra XIX (masia d'en
Cabanyes)
Dies: 29 i 30
Horari: A les 10 i a les 14 h
Organitza: Consell Comarcal del Garraf
Tel.: 938 115 715

La transformació del nostre territori al
llarg del segle XIX amb l'arribada del
ferrocarril, l'exportació marítima del vi,
l'aventura americana, la fascinació per la
natura, la passió pel col·leccionisme, etc.
són fenomens que van marcar la comarca
del Garraf i van deixar empremptes mag-
nífiques. Us convidem a descobrir-les! 

[VILASSAR DE DALT] Maresme

Visita guiada al jaciment de la Fornaca
Lloc: Recinte dels Forns romans de la
Fornaca- Polígon insdustrial de Vallmorena
Dies: 29 i 30
Horari: Dia 29, de 12 a 14 i de 17 a 19 h,
i dia 30, de 12 a 14 h
Organitza: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Tel.: 937 507 488

El conjunt terrissaire de la Fornaca està
format per tres forns de material de cons-
trucció i dòlies del s. III dC. Després de
les tasques de restauració i protecció del
jaciment, el Museu Arxiu de Vilassar de
Dalt ha obert al públic aquest espai muse-
alitzat, radial de la nostra institució. Es
realitzaran visites comentades per conèi-
xer l'estructura dels forns i el seu funcio-
nament. 
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Organització

Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras,
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Sr. Josep M. Carreté, director general del
Patrimoni Cultural
Sr. Jaume Sobrequés, director del Museu
d’Història de Catalunya

Associació Catalana de Municipis i
Comarques
Sr. Joan Maria Roig, president
Sr. Andreu Rifà, responsable de les JEP

Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Manuel Bustos, president
Sra. Teresa Jordà, presidenta de la comissió
de cultura

Coordinació

Sr. Esteve Mach
Coordinador de les Jornades Europees
del Patrimoni
Museu d’Història de Catalunya

Sr. Aleix Catasús
Associació Catalana de Municipis
i Comarques

Sr. Ignasi Llorente
Federació de Municipis
de Catalunya



Europa
un patrimoni comú
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Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

i Mitjans de Comunicació


