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Les Jornades Europees de Patrimoni són l’esdeveniment cultural 
participatiu més important d’Europa. Ajuntaments, entitats i 
agrupacions culturals locals d’arreu d’Europa són els encarregats 
d’organitzar les activitats amb un clar objectiu: facilitar els recursos 
necessaris per descobrir i viure el patrimoni cultural, concebut com un 
bé comú tant a nivell local com a nivell europeu. 

Catalunya pren part d’aquest esdeveniment cultural des de la seva 
creació, l’any 1991. A Catalunya les impulsa des d’aleshores el 
Departament de Cultura amb la col·laboració de la Federació de 
Municipis Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i de l’Institut 
Ramon Muntaner, i des del 2019 compta també amb la col·laboració de 
l’Associació Capital de la Cultura Catalana i Catalonia Sacra. 

Un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a 
conèixer la riquesa i l’atractiu del nostre patrimoni cultural, amb 
l’objectiu principal d’estrènyer els vincles entre aquest i la societat. Us 
convidem a viure noves activitats i experiències en aquesta nova jornada 
de portes obertes del patrimoni cultural. 

 

 

JORNADES 
EUROPEES DE 
PATRIMONI 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Municipis 181 180 197 211 179* 

Activitats 317 346 396 477 432 

*La situació de la pandèmia mundial de la covid-19 ha impedit l’organització de les JEP 
en molts municipis 

 

Les Jornades Europees de Patrimoni són, en definitiva, una festa del 
patrimoni cultural, una bona ocasió per descobrir i passar-ho bé. Agraïm 
la valuosa col·laboració a totes les entitats i municipis d’arreu de 
Catalunya que s’han implicat un any més en aquesta celebració. 
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LES JEP 2020 
PATRIMONI I EDUCACIÓ  

L’edició JEP 2020 se celebren del 9 a l’11 d’octubre. El tema 
proposat pel Consell d’Europa per celebrar les Jornades gira a l’entorn 
del binomi patrimoni i educació. Sovint, quan es parla d’educació i 
patrimoni es tendeix a pensar en un únic públic, l’escolar. Amb aquest 
lema, les JEP d’enguany volen donar rellevància a l’educació patrimonial 
en un sentit més global, sigui quin sigui el públic al qual es dirigeix i amb 
independència dels recursos didàctics utilitzats. Una visita guiada, un 
taller o una exposició temporal, entre molts altres, són elements de 
mediació patrimonial que permeten la transmissió del nostre llegat a la 
societat, des del present, amb una mirada al futur. 

En aquesta nova edició de les JEP, i seguint el lema proposat pel Consell 
d’Europa, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha posat a disposició 
de totes les entitats participants en les Jornades que en vulguin fer ús 
(ajuntaments, associacions, museus, monuments i altres equipaments 
patrimonials) una modalitat d’activitat didàctica i participativa de 
creació de models 3D a partir de la fotogrametria i l’ús de telèfons 
mòbils, d’una manera senzilla i atractiva: “Desperta el patrimoni”. 

Des de l’edició del 2019, les Jornades Europees de Patrimoni col·laboren 
amb l’Associació Capital de la Cultura Catalana amb l’objectiu de 
realitzar un projecte patrimonial a la ciutat que cada any sigui 
mereixedora d’aquesta capitalitat i així valoritzar el patrimoni d’arreu de 
Catalunya. Seguint la col·laboració iniciada l’any anterior amb Cervera, 
amb la producció de l’audioguia “Cervera, a peu de museu”, 
desenvolupada en col·laboració amb el Museu de Cervera, les JEP 
d’enguany tindran un especial protagonisme al Vendrell, Capital de la 
Cultura Catalana 2020, amb la posada en marxa del projecte, 
“Finestres al Vendrell”, desenvolupat en col·laboració amb 
l’Ajuntament del Vendrell. 
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Finalment, les JEP 2020 comptaran un altre any amb la col·laboració de 
Catalonia Sacra que ha organitzat diverses activitats gratuïtes a 
esglésies i catedrals de tot Catalunya que formen part de la Xarxa 
d’Esglésies Obertes que se sumaran, així, a aquesta festa major del nostre 
patrimoni cultural. 

      

  

https://www.cataloniasacra.cat/agenda/
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/
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Jornades de portes obertes, visites guiades, visites teatralitzades, 
tallers, conferències, concerts, entre d’altres, s’organitzen de forma 
gratuïta a tot el territori amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa 
del nostre patrimoni cultural. 
 
Un total de 432 activitats distribuïdes arreu del territori (179 
municipis) i organitzades per diferents entitats (ajuntaments, consells 
comarcals, museus, monuments, associacions d’estudis, bisbats i 
arquebisbats, entre d’altres) participen en les JEP 2020. 

Nombre d’activitats per demarcacions territorials  

Comarques de Barcelona i Catalunya Central 210 

Comarques gironines 88 

Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 78 

Terres de Lleida i Aran 56 

Total 432 

 

  

LES ACTIVITATS 
JEP 2020 
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Tipologia d’activitats  

Visites guiades 230 

Visites teatralitzades 19 

Tallers 51 

Conferències 18 

Espectacles 14 

   Exposicions 11 

Portes obertes 70 

Altres 19 

Total 432 

 
 
 
Totes les activitats programades es poden consultar al web especial de 
les jornades on es troba l’agenda en línia que permet cercar les activitats 
per diversos criteris com el municipi i la tipologia, així com a través d’un 
mapa amb les activitats geolocalitzades: 
http://patrimoni.gencat.cat/jep2020 
 
 
  

http://patrimoni.gencat.cat/jep2020


  

                              7 JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI 

FINESTRES AL VENDRELL 
Des de l’edició del 2019, les Jornades Europees de Patrimoni col·laboren 
amb l’Associació Capital de la Cultura Catalana amb l’objectiu de 
realitzar un projecte patrimonial a la ciutat que cada any sigui 
mereixedora d’aquesta capitalitat. 

Seguint la col·laboració iniciada l’any anterior amb Cervera “Finestres 
al Vendrell”, desenvolupat en col·laboració amb l’Ajuntament del 
Vendrell. Un itinerari audioguiat pels 10 elements patrimonials 
més singulars de la capital del Baix Penedès, que té com a objectiu 
introduir el visitant en la història i cultura del Vendrell, Sant Salvador, 
Coma-ruga i Sant Vicenç de Calders, i promocionar les diferents rutes 
guiades ja existents de Turisme del Vendrell i dels museus de la població. 

Les 10 finestres al Vendrell són: 

1. El Portal del Pardo 
2. La plaça germans Ramon i Vidales 
3. L’Església parroquial del Vendrell 
4. La plaça Nova i el Museu Deu 
5. Les cases de Pau Casals i Àngel Guimerà 
6. Sant Salvador 
7. El Museu Pau Casals 
8. Comar-ruga 
9. Sant Vicenç de Calders 
10. La Via Augusta 

 

 

Aquests 10 punts de l’intinerari audioguiat estan senyalitzat amb uns 
codis QR instal·lats en els elements de senyalització ja existents al 
municipi, per tal que els visitants puguin escanejar-los amb els seus 
telèfons mòbils i descobrir les diferents finestres del Vendrell i escoltar 
les pistes d’àudio. Els continguts estan disponibles en quatre idiomes 
(català, castellà, anglès i francès) i s’acompanya l’itinerari d’un tríptic 
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informatiu del projecte, amb un plànol on hi ha assenyalats els diferents 
elements patrimonials. 
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DESPERTA EL PATRIMONI 
Seguint el lema proposat pel Consell d’Europa, patrimoni i educació, 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb la col·laboració de Còdol 
Educació, s’ha desenvolupat l’activitat didàctica “Desperta el 
Patrimoni”. Una activitat que té com a objectiu que la ciutadania faci 
una descoberta del patrimoni, que sovint resta amagat o passa 
desapercebut, a partir de la tècnica de fotogrametria. Una nova manera 
d’acostar-nos al patrimoni que ens envolta i de relacionar-nos-hi. Una 
tècnica de captació d’imatge consistent en l’elaboració de models 3D a 
partir de fotografies de l’objecte des de tots els punts de vista, i que es 
poden generar amb un telèfon intel·ligent, obrint la porta a la 
participació social i a la programació d’activitats que combinin la 
tecnologia amb l’apreciació i valoració del patrimoni cultural. 

 

“Desperta el patrimoni” es materialitza en una guia didàctica de 
l’activitat i en unes sessions formatives en línia que s’han ofert a totes 
les entitats participants a les JEP per tal de conèixer de primera mà el 
plantejament i funcionament de l’activitat. D’aquesta manera, s’han 
programat arreu del territori 26 activitats “Desperta el Patrimoni”.  
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Aquesta activitat es posa a disposició de tots els equipaments 
patrimonials i centres educatius com a una oferta didàctica estable, amb 
llicència Creative Commons Reconeixement per tal que es pugui 
organitzar l’activitat més enllà dels dies de les Jornades. La voluntat és 
engrescar i promoure l’interès per apuntar-se a l’activitat en qualsevol 
context, digitalitzar el patrimoni i convidar a compartir els elements 
patrimonials que ja estan disponibles en format 3D. Així qualsevol 
persona o centre educatiu podrà consultar allò creat anteriorment 
mitjançant la participació ciutadana. 

Les activitats #DespertaelPatrimoni arreu del territori: 

 Desperta el patrimoni del Museu Episcopal de Vic 
 Desperta el patrimoni del monestir de Sant Cugat del Vallès 
 Desperta el patrimoni de Sant Joan Despí 
 Desperta el patrimoni del Museu etnogràfic de Ripoll 
 Desperta el patrimoni de Montcada i Reixac 
 Desperta el patrimoni de la Bòbila del Sugranyes de Reus 
 Desperta el patrimoni d’Algerri 
 Desperta el patrimoni de Seró 
 Desperta el patrimoni del Museu de la Vida Rural 
 Desperta el patrimoni del Palau Moja 
 Desperta el patrimoni del Castell de Rodonyà 
 Desperta el patrimoni del MNAT 
 Desperta el patrimoni del Monestir de Sant Salvador de Breda 
 Desperta el patrimoni del Museu d’Història de Catalunya 
 Desperta el patrimoni de Sant Pau del Camp  
 Desperta el patrimoni de la Catedral de Girona 
 Desperta el patrimoni del Museu Diocesà de Barcelona 
 Desperta el patrimoni del Monestir de Sant Joan de les 

Abadesses 
 Desperta el patrimoni del Monestir de Ripoll 
 Desperta el patrimoni de la Seu de Manresa 
 Desperta el patrimoni de la Prioral de Sant Pere de Reus 
 Desperta el Patrimoni del santuari de la Serra de Montblanc 

 
 
 

http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-museu-episcopal-de-vic
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-al-monestir-de-sant-cugat-del-valles
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-sant-joan-despi
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-al-museu-etnografic-de-ripoll
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-de-montcada-i-reixac
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-la-bobila-sugranyes
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-dalgerri
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-de-sero
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-museu-de-la-vida-ruralhttp:/patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-museu-de-la-vida-rural
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-palau-moja-de-barcelona
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-castell-de-rodonya
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-mnat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-monestir-de-sant-salvador-de-breda
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-museu-dhistoria-de-catalunya
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-monestir-de-sant-pau-del-camp
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-de-la-catedral-de-girona
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-museu-diocesa-de-barcelona
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-monestir-de-sant-joan-de-les-abadesses
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-monestir-de-sant-joan-de-les-abadesses
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-monestir-de-ripoll
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-de-la-seu-de-manresa
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-de-la-prioral-de-sant-pere-de-reus
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-santuari-de-la-serra-de-montblanc
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 Desperta el patrimoni del Pont del Diable 
 Desperta el patrimoni de la Casa Coll i Regàs 
 Desperta el patrimoni del Museu de la Mediterrània 
 Desperta el patrimoni del Fòrum Provincial-Pretori romà 

 
 

 

 

  

http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-pont-del-diable
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-de-la-casa-coll-i-regas
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-museu-de-la-mediterrania
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/desperta-el-patrimoni-del-forum-provincial-pretori-roma
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VISITES ACCESSIBLES AL 
PATRIMONI CULTURAL 
Amb la voluntat de fer el patrimoni cultural accessible, no només en 
termes d’oferta i gratuïtat, sinó també prestant especial atenció a 
col·lectius específics, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza 
visites accessibles a diversos equipaments patrimonials de la Generalitat 
de Catalunya.  

S’oferiran sis visites guiades adaptades a persones amb 
discapacitat auditiva al Palau Moja de Barcelona i a altres 
monuments de la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu d’aquestes visites és facilitar l’accés a la festa major del 
patrimoni cultural a un major nombre de persones i col·lectius, i avançar 
en l’objectiu de fer més accessible el patrimoni cultural. 

Visita guiada al Palau Moja 

El Palau Moja, un dels palaus barrocs del segle XVIII més emblemàtics 
de Barcelona, seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural obrirà les seves portes amb la 
programació d’una visita guiadaamb intèrpret amb llengua de signes en 
català. D’aquesta manera, es facilitarà que les persones amb 
discapacitat auditiva puguin conèixer la història del palau mitjançant una 
acurada narració en què es descriuen els elements visuals clau de la 
seva arquitectura. 

La visita en llengua de signes catalana tindrà lloc dissabte 10 d’octubre 
a les 11 hores. 

Visites guiades a monuments i jaciments de Catalunya  

Cinc dels monuments més emblemàtics de Catalunya, gestionats per 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, oferiran visites guiades amb 
intèrpret de llengua signes en català, permetent que les persones amb 
discapacitat auditiva puguin conèixer els monuments del territori i gaudir 
de les JEP: Monestir de Sant Pere de Rodes i Canònica de Vilabertran 

http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/visita-guiada-amb-llengua-de-signes-al-conjunt-monumental-de-sant-pere-de-rodes
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/visita-guiada-amb-llengua-de-signes-la-canonica-de-santa-maria-de-vilabertran
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(Alt Empordà), Castell de Miravet (Ribera d’Ebre), Castell Monestir 
d’Escornalbou (Baix Camp) i Castell de Cardona (Bages). 

 

 

 

  

http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/visita-guiada-amb-llengua-de-signes-al-castell-monestir-descornalbou
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/visita-guiada-amb-llengua-de-signes-al-castell-monestir-descornalbou
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/visita-guiada-amb-llengua-de-signes-al-castell-de-cardona
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LES ACTIVITATS 
DE LES JEP 2020 
PER TIPOLOGIA 

VISITES TEATRALITZADES 

Canet de Mar Visita 
teatralitzada 
"La Maria us 
convida a 
passar" 

Visita teatralitzada a càrrec 
de dos actrius conegudes 
del poble, representen la 
vídua de Lluís Domènech i 
una minyona de confiança 
que ens ensenyen la 
casa on estiuejaven i ens 
expliquen les anècdotes i els 
records més íntims. La visita 
acaba amb un petit refrigeri. 

Casa museu 
Lluís Domènech 
i Montaner 

Castellbisbal Mestratge 
pota-roig, 
captivadores 
històries del 
món cultural 

Recorregut pel nucli històric, 
itinerari en què anècdotes i 
fets ens descobriran racons 
amb històries desconegudes 
del món cultural i educatiu 
de la vila. Ruta teatralitzada 
en què uns personatges ens 
faran reviure relats 
interessants. Itinerari 
amenitzat per petits 
espectacles. 

Museu de la 
Pagesia de 
Castellbisbal 

Corbera de 
Llobregat 

Visita guiada 
teatralitzada 
al monestir 
de Sant Ponç 

Visita on podrem saber com 
s’emmagatzemava el cereal 
en temps de guerra, el 
procés de fabricació d’una 
campana i fins i tot les 
disputes entre el Bisbe de 
Barcelona i el prior del 
monestir de Sant Ponç. 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 
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el Vendrell Guimerà: 
infant, llop i 
àngel 

Recorregut per la casa pairal 
d’Àngel Guimerà en què no 
només ens explicarà la seva 
trajectòria com a dramaturg 
d'èxit internacional, sinó 
que també ens farà un 
recorregut per la seva 
trajectòria periodística, 
poètica i política. 

Museu Àngel 
Guimerà 

Girona Art en 
primera 
persona. 
Visita 
teatralitzada 
al Museu 
d'Art 

Visita el Museu d’Art de 
Girona com mai ho has fet 
abans. Descobrirem algunes 
de les obres més importants 
de la col·lecció permanent 
del museu a través de les 
històries dels seus 
personatges protagonistes, 
que han sortit dels quadres. 

Museu d’Art de 
Girona 

Granollers Itinerari 
virtual "El 
porc, el gos, 
l'ou i el lleó" 

Amagats en els noms de 
places i carrers, en les 
façanes de les cases, 
darrere de moltes 
cantonades, coneixerem 
quins animals ens expliquen 
la relació amb la ciutat i 
quins l'embelleixen. Itinerari 
virtual, amb el guiatge a 
càrrec de Cinta Cantarell, 
historiadora de l'art, i la 
participació de l’actriu Maria 
Manau. 

Museu de 
Granollers 

la Garriga Fi de festa. 
La societat 
modernista 
amb ulls de 
dona 

A través d’una visita 
teatralitzada a uns jardins 
d’una de les torres 
d’estiueig més importants 
de la Garriga i amb el 
guiatge dels personatges 
femenins de la casa, 
descobrirem el món de les 
dones de fa 100 anys, 
mentre enllesteixen els 
preparatius de la festa de fi 
de temporada. 

Ajuntament de 
la Garriga 
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Martorelles Els misteris 
de Carrencà 

Sota les rajoles, 
empolsegats a les golfes, 
enteranyinats pels 
passadissos, s'amaguen 
misteris de la llegendària 
família de Carrencà que mai 
s'han explicat! Hem trobat 
un túnel del temps sota la 
masia. I increïblement hem 
conegut al Josep Carrencà. 
L'hem convençut per sortir i 
reviure el passat! 

Ajuntament de 
Martorelles 

Mataró Visita 
teatralitzada 
a la Vil·la 
romana de 
Torre 
Llauder 

De la mà d’uns personatges 
molt singulars revelarem els 
secrets de la vil·la d'època 
imperial, residència d’un 
il·lustre patrici romà, i 
passejarem arreu per 
descobrir les dependències 
decorades amb esplèndids 
mosaics de colors, els banys 
i els dos peristils o patis. A 
càrrec de Jaume Amatller. 

Museu de 
Mataró 

Mollet del 
Vallès 

De les 
llegendes de 
la Pedra 
Salvadora al 
Menhir de 
Mollet 

Vicenç Plantada i Francesc 
Maspons s'interessen, a 
finals del s. XIX, pel dolmen 
de la Pedra Salvadora. Ara 
ja no existeix però en 
queden les llegendes i 
interpretacions èpiques que 
van escriure. Segle i quart 
més tard, es descobrirà el 
Menhir de Mollet. Amb la 
participació del grup teatral 
Shakespeare amb Llet. 

Ajuntament de 
Mollet del 
Vallès 

Montcada i 
Reixac 

A tota 
màquina! 

Descobrim un viatge en el 
temps que ens portarà a un 
moment decisiu de la 
història de Barcelona i de 
Montcada, l'any de la 
pandèmia del tifus, moment 
en el qual es decideix 
millorar el funcionament 
dels pous de Montcada —el 
mot amb què era coneguda 
la Casa de les Aigües— 
cobrint-los amb una 
edificació de fascinants trets 
modernistes. 

Museu 
Municipal de 
Montcada i 
Reixac 
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Montmeló “Mercat 
d'esclaus” al 
Mons 
Obsevans 

Visita molt especial al 
jaciment del Mons 
Observans en què un 
comerciant d’esclaus 
arribarà a l’assentament per 
vendre la seva mercaderia i 
potser a comprar matèria 
prima fresca. 

Ajuntament de 
Montmeló, 
Museu 
Municipal de 
Montmeló 

Montornès 
del Vallès 

Visita guiada 
i “Mercat 
d’esclaus” a 
Mons 
Observans 

El jaciment romà republicà 
de Mons Observans tancarà 
la programació de les 
Jornades amb una visita 
inesperada. Un comerciant 
d’esclaus arriba a 
l’assentament per vendre la 
seva mercaderia. 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 
 
 

Móra d'Ebre Lo camí de 
l'Ebre, 
història i 
patrimoni 

Recorregut musical i històric 
pel casc antic de Móra 
d'Ebre. 

Ajuntament de 
Móra d'Ebre 

Terrassa Visita 
teatralitzada 
"1909. Un 
passeig per 
la fàbrica" 

Un passeig per una fàbrica 
d'inicis del segle XX, a 
través dels espais de 
l'antiga fàbrica tèxtil del 
Vapor Aymerich, Amat i 
Jover, actual seu del 
mNACTEC. Els visitants 
descobriran com funcionava 
una fàbrica tèxtil i el procés 
de producció de la llana. 

Museu de la 
Ciència i de la 
Tècnica de 
Catalunya 
(Terrassa) 

Tortosa Visita 
teatralitzada 
a l'antic 
escorxador 

Visita a l'edifici de l'antic 
escorxador ambientada a 
principis del segle XX, 
moment de la seva 
construcció. 

Museu de 
Tortosa. 
Ajuntament de 
Tortosa 
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Tortosa La disputa 
de Tortosa, 
un diàleg de 
sords? 

A Tortosa musulmans, jueus 
i cristians van viure en una 
coexistència marcada pel 
conflicte però també amb 
etapes de convivència. 
Aquest espectacle ens 
permet reconstruir un 
fragment de la seva història 
a través de la figura d'un 
rabí i del Papa Luna. 

Tortosa 
Turisme. 
Ajuntament de 
Tortosa 

Tortosa Visita 
teatralitzada 
al fortí del 
Bonete i 
Avançades 

De la mà de Miquelets de 
Catalunya visitarem el fortí 
del Bonete i les Avançades 
de Sant Joan, part del 
conjunt fortificat d'època 
moderna de la ciutat. Allà 
mostraran els usos i 
tècniques militars de l'època 
de la Guerra de Successió.  

Tortosa 
Turisme. 
Ajuntament de 
Tortosa 

Vilanova i la 
Geltrú 

Recreació 
Històrica a 
Darró 

Al poblat ibèric de Darró 
s’han documentat una 
important quantitat de forns 
destinats a la fundició del 
ferro. Es reacrearà aquest 
procés amb les eines i 
complements necessaris. 
Representacions al llarg de 
la tarda. 

Jaciment 
arqueològic de 
Darró 
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VISITES GUIADES 

 

Abrera Visita a les 
trinxeres de 
la Guerra 
Civil 
Espanyola 
d'Abrera 

L’arqueòleg Òscar Augé 
oferirà una visita comentada 
al jaciment de les Trinxeres 
de la Guerra Civil Espanyola 
d’Abrera. L’acte comptarà 
amb la participació del grup 
DidPatri (UB) de recreació 
històrica. 

Ajuntament 
d'Abrera 

Àger Visites 
guiades a la 
Col·legiata 
de Sant Pere 
d'Àger 

Un viatge per la història tot 
descobrint una gran 
fortalesa del S XI, la major 
part dels seus edificis 
romànics i algun de gòtic 
posterior.  

Ajuntament 
d'Àger 

Agramunt La ruta de 
l'aigua: del 
Pont 
Romànic al 
Pont de 
Ferro 

Visita al tram de la ruta de 
l'aigua compresa entre el 
Pont Romànic i el Pont de 
Ferro. La sortida es farà des 
de la plaça del Pou. 

Ajuntament 
d'Agramunt 

Aiguamúrcia Visita guiada 
al Celler 
Cooperatiu 
d'Aiguamúrc
ia 

Visita al celler cooperatiu 
d’Aiguamúrcia, obra de 
l’arquitecte vallenc Cèsar 
Martinell. El celler fou 
construït l’any 1919 i 
conserva les tines de 
formigó originals i la 
maquinària de les darreres 
reformes del segle passat. 

Centre 
d'Estudis del 
Gaià 

Albesa Visites 
guiades a la 
Vil·la 
romana del 
Romeral 
d'Albesa 

Visites al jaciment 
arqueològic, que es 
diferencia d'altres vil·les 
romanes a causa que es 
trobava oberta a l'entorn. 
Els visitants podran fer el 
mateix recorregut que 
realitzaven els antics 
propietaris del jaciment. 

Ajuntament 
d’Albesa  
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Alcover Bandolers, 
pedres i 
palaus 

El record dels bandolers ens 
trasllada a l’època de màxim 
esplendor de la vila, els 
fòssils del Triàsic ens 
expliquen el secret de les 
Muntanyes de Prades i Ca 
Batistó ens endinsa a la 
modernitat burgesa. Una 
vegada acabada la visita, 
tast de cervesa artesanal! 

Museu 
d'Alcover 

Arenys de 
Mar 

Visita guiada 
al patrimoni 
de la Guerra 
Civil 
d'Arenys de 
Mar 

Arenys de Mar conserva un 
important patrimoni de la 
Guerra Civil, la costa va 
viure atemorida pels 
bombardejos. L’itinerari 
passarà pels diversos punts 
de defensa. 

Museu d'Arenys 
de Mar 

Arenys de 
Mar 

Visita guiada 
al retaule de 
Santa Maria 
d'Arenys de 
Mar 

Visita al retaule major de la 
parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar, una de les 
fites més altes del patrimoni 
artístic català i un dels 
grans moments de la 
retaulística de l’època del 
barroc. 

Catalonia Sacra 

Ascó Visita guiada 
al castell 
d'Ascó i a les 
pedreres del 
contorn 

Visita al Castell d'Ascó i a 
les pedreres de la partida de 
Planta Piles i de la 
muntanya del castell. A 
càrrec del Dr. Jordi Ferrús 
Batiste. 

Si. Ajuntament 
d'Ascó. 

Ascó Visita guiada 
a l'Ascó 
islàmic 

Visita al nucli musulmà 
originari d'Ascó i a la seva 
ampliació i ravals. A  càrrec 
del Dr. Jordi Ferrús Batiste 

Si. Ajuntament 
d'Ascó. 
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Avinyonet 
del Penedès 

Visita guiada 
al Monestir 
romànic de 
Sant 
Sebastià 
dels Gorgs 

El visitant, podrà gaudir 
d’un circuit dins del recinte 
del monestir i l’església on 
s’explica el context i 
evolució històrica de l’edifici, 
i la vida quotidiana i 
organitzativa que tenien els 
monjos benedictins 
medievals que vivien en 
aquesta joia del romànic 
penedesenc. 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 
Penedès 

Bagà Visita al 
Centre 
Medieval i 
dels Càtars 

Visita al Centre Medieval i 
dels Càtars. De la mà dels 
nostres guies i amb l'ajuda 
de diferents personatges, 
podreu conèixer una 
miqueta més a fons la 
història dels Càtars al seu 
pas per Bagà, així com La 
Llegenda del Rescat de les 
Cent Donzelles. 

Palau de Pinós 
de Bagà 

Bagà Visita al 
Palau de 
Pinós de 
Bagà 

Bagà 1440 i les pintures del 
Palau dels Pinós. En aquesta 
visita s’ensenyen i 
s’expliquen les pintures que 
decoren les sales, dels 
segles XVII, XVIII i XIX. Es 
tracta d'un exemple poc vist 
a Catalunya i de gran 
importància històrica.  

Palau de Pinós 
de Bagà 

Bagà Visita guiada 
al Nucli Antic 
de Bagà 

Veurem el Bagà Medieval, 
construït sota el Palau dels 
Pinós i resguardada per les 
antigues muralles, la Plaça 
Galceran de Pinós amb 
edificis de notable antiguitat 
i acabarem l’itinerari a 
l’església de St. Esteve. 

Palau de Pinós 
de Bagà 

Balaguer Visita guiada 
a la jueria: el 
barri 
d'Astruga 
Deuslosalv 

La visita s'inicia al Museu de 
la Noguera on recentment 
s'ha inaugurat  un espai 
dedicat als jueus 
balaguerins i després 
continua pels barris que 
formaven part de la jueria 
per donar a conèixer la 
història dels jueus i les 
jueves que hi vivien. 

Museu de la 
Noguera 
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Balaguer Visita guiada 
al Balaguer 
monumental 

Descobrim els principals 
monuments del centre 
històric de Balaguer de la 
mà d'un guia de turisme 
habilitat. La visita comença 
a la Plaça del Mercadal, 
transcorre els principals 
carrers del centre històric. 
Inclou un passeig per les 
muralles gòtiques del segle 
XIV, per acabar a l'església 
de Santa Maria. 

Viu l'Oest 
Guiatges 
Culturals 

Balaguer Visita guiada 
a la 
col·legiata 
de Santa 
Maria de 
Balaguer 

Visita a la col·legiata gòtica 
de Santa Maria la Major de 
Balaguer. La visita inclou la 
pujada al campanar gòtic 
petit, conegut com la torre 
del moro, i un audiovisual 
final.  

Viu l'Oest 
Guiatges 
Culturals 

Banyoles Visita guiada 
al Parc 
Neolític de la 
Draga 

En la visita al parc, podrem 
entrar a dins les 
reconstruccions de les 
cabanes prehistòriques i 
descobrirem el dia a dia 
d’un grup de pagesos i 
ramaders neolítics. 
D'aquesta manera 
esbrinarem què menjaven, 
què caçaven, què 
cultivaven, quins estris i 
eines utilitzaven, etc. 

Museu 
Arqueològic de 
Banyoles 

Banyoles Banyoles 
medieval: 
del carrer al 
monestir 

Itinerari per conèixer com 
es va fundar Banyoles i com 
s’hi vivia durant l’Edat 
mitjana. El 
recorregut  permetrà 
passejar pels carrers actuals 
on encara hi podem trobar 
les empremtes d’aquella 
Banyoles medieval i 
arribarem al monestir de 
Sant Esteve on visitarem 
una joia del s.XV, l’Arqueta 
de Sant Martirià. 

Museu 
Arqueològic de 
Banyoles 
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Barberà del 
Vallès 

Les pintures 
murals de 
Santa Maria 
de Barberà 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada a l'església 
de Santa Maria de Barberà. 
De la mà de la Dra. 
Montserrat Pagès, 
coneixerem les seves 
pintures murals. 

Catalonia Sacra 

Barcelona Visites 
guiades al 
Palau Moja 
de Barcelona 

Visita a un dels palaus 
barrocs més emblemàtics de 
la Barcelona del segle XVIII. 
Actualment és la seu de la 
Direcció General del 
Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural. 

Palau Moja 

Barcelona Visita guiada 
al Recinte 
Modernista 
de Sant Pau 

Visita al Recinte Modernista 
de Sant Pau, obra de Lluís 
Domènech i Montaner, 
declarat Patrimoni Mundial 
per la Unesco. Un recinte 
arquitectònic que durant 
més de 80 anys va ser la 
seu de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. 

Recinte 
Modernista de 
Sant Pau 

Barcelona Eines i 
armes dels 
artistes 
prehistòrics 

L’evolució de les tècniques 
de fabricació i ús dels estris 
al paleolític superior va 
permetre als humans 
desenvolupar tècniques de 
cacera més solvents. 
L’activitat s’iniciarà amb una 
breu passejada a l’exposició 
“Art primer. Artistes de la 
prehistòria” i es 
complementa amb una 
demostració de tècniques de 
fabricació d’estris del 
paleolític. 

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya 

Barcelona Art primer. 
Artistes de 
la 
Prehistòria 

Exposició descoberta de les 
primeres manifestacions 
artístiques a Europa i 
especialment de l’art 
rupestre llevantí   
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Barcelona Passejada 
per les 
masies de 
Nou Barris 

Passejada per les masies 
que encara existeixen al 
districte, així com recordar 
aquelles que han 
desaparegut al llarg del 
temps. Una passejada que 
vol conscienciar sobre la 
importància del patrimoni a 
la perifèria. 

Arxiu Històric 
de Roquetes 
Nou Barris 

Bellver de 
Cerdanya 

Les Claus de 
les Esglésies 
de la 
Cerdanya 

Amb les Claus de les 
Esglésies de Cerdanya es 
coneixeran els interiors més 
espectaculars de les 
esglésies de la comarca. El 
recorregut de l'Obaga visita 
les esglésies de Santa Maria 
de Talló (Bellver de 
Cerdanya), Sant Julià de 
Pedra (Bellver de 
Cerdanya), Sant Joan 
Baptista (Riu de Cerdanya) i 
Sant Pere (Alp).  

Turisme 
Cerdanya 

Besalú Visita guiada 
"Scindes 
Ferrum" 

Visita basada en la història 
del nostre comte Bernat 
Tallaferro. De la seva mà 
coneixerem dos edificis 
importants: L’església de 
Sant Vicenç i l’església del 
Monestir benedictí de Sant 
Pere i tindrem una visió de 
Besalú des del seu punt més 
alt: El campanar. 

Ajuntament de 
Besalú 

Besalú Visita guiada 
a l'arxiu 
històric de 
Besalú 

Visita a l’arxiu històric de 
Besalú on s’explicarà el 
funcionament de l’arxiu 
històric i es mostraran 
alguns dels documents més 
representatius de la vila. 

Ajuntament de 
Besalú 

Besalú Sant Pere i 
Sant Vicenç 
de Besalú 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada a l'església 
del monestir de Sant Pere i 
a l'església de Sant Vicenç, 
dos temples romànics d'alt 
interès històric i 
arquitectònic situats al 

Catalonia Sacra 
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centre històric de la vila 
comtal de Besalú. 

Bigues i 
Riells 

Sortida a 
peu /visita 
guiada al 
poblat ibèric 
de 
Puiggraciós 

Itinerari que va des de 
l'Església de Sant Pere de 
Bigues fins al Santuari de 
Puiggraciós. Davant del 
Santuari, visita guiada al 
poblat ibèric de Puiggraciós. 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

Bigues i 
Riells 

Sortida a 
peu /visita 
guiada a 
Sant Mateu 
de Montbui 

Itinerari que va des del 
Centre Cívic i Cultural de 
Bigues fins al Castell de 
Montbui. Davant de 
l'església, visita guiada a 
l'ermita de Sant Mateu, 
recentment restaurada. 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

Breda Visita guiada 
al patrimoni 
històric de 
Breda 

Visita al Monestir benedictí 
de Sant Salvador de Breda, 
al Museu Municipal Josep 
Aragay (museu monogràfic 
sobre l'artista noucentista 
Josep Aragay) i al Centre 
Cultural Els Forns (espai 
d'interpretació de la tradició 
terrissaire de Breda) 

Ajuntament de 
Breda 

Breda Visita al 
monestir de 
Sant 
Salvador de 
Breda 

La parròquia de Sant 
Salvador de Breda i 
Catalonia Sacra organitzen 
tres visites guiades al 
monestir de Sant Salvador 
de Breda. 

Catalonia Sacra 

Camprodon L'estiueig a 
la Vila de 
Camprodon 

A finals del segle XIX 
Camprodon va esdevenir 
una de les viles d’estiueig 
catalanes per excel·lència. 
La burgesia barcelonina s’hi 
instal·lava durant l’estiu per 
recomanació del Doctor 

Ajuntament de 
Camprodon 
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Robert. Descobrim, la 
“Suïssa dels barcelonins”. 

Camprodon Visita guiada 
a l´exposició 
"la Retirada" 

Visita a l'exposició 
permanent "La Retirada" de 
l’Espai Cultural Cal Marquès 
il·lustra, a partir d’imatges, 
breus explicacions i cites 
bibliogràfiques, les dures 
escenes dels exiliats 
republicans que l’hivern de 
1939 recorrien centenars de 
kilòmetres per arribar a 
territori francès. 

Centre Cultural 
Cal Marquès 

Capellades Visita 
comentada a 
l'exposició 
"The 
Drawing 
Lesson" 

Visita a l'exposició a càrrec 
d'Erich Weiss 
(artista/comissari), 
que recull l'obra de 30 
artistes amb el vincle comú 
del dibuix com a treball 
creatiu.  

Museu Molí 
Paperer de 
Capellades 

Capellades Visites 
guiades a 
l'Abric 
Romaní 

Visita al jaciment neandertal 
de l'Abric Romaní per 
conèixer les darreres 
descobertes efectuades amb 
la recerca arqueològica que 
es porta a terme en aquest 
important enclavament del 
paleolític europeu.  

Abric 
Romaní/NEAN-
Parc Prehistòric 
de Capellades 

Cardedeu Un passeig 
per 
Cardedeu 

Una passejada guiada pel 
centre històric de Cardedeu 
per a conèixer la seva 
història a partir dels seus 
edificis, dels carrers, de les 
cases, etc., amb una mirada 
atenta a l’entorn i a tots 
aquells aspectes que ens 
parlen d’un passat i d’un 
present.  

Museu Arxiu 
Tomàs Balvey 
de Cardedeu 
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Cardona Professionals 
del patrimoni: 
l'arquitecte 

Visita a l'església de Sant 
Miquel de Cardona guiada 
per Carles Freixes, 
responsable del 
Departament de Béns 
Immobles del Bisbat de 
Solsona. 

Catalonia Sacra 

Castelló 
d'Empúries 

La catedral 
de l'Empordà, 
la construcció 
d'una 
església 
gòtica 

En motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni 
2020, la basílica de Santa 
Maria de Castelló 
d'Empúries i Catalonia Sacra 
organitzen una visita guiada 
a la "catedral de l'Empordà". 

Catalonia Sacra 

Castell-Platja 
d'Aro 

Visita guiada 
al Camí de 
Ronda de 
S'Agaró 

Gaudiu d'una visita guiada 
per l'únic Camí de Ronda de 
la Costa Brava declarat Bé 
Cultural d'Interès Nacional 
per la seva història, 
arquitectura, majestuositat i 
pel seu entorn 
cinematogràfic. 

Ajuntament de 
Castell-Platja 
d'Aro 

Cerdanyola 
del Vallès 

El Farcell de 
la 
postguerra 

Visita a l'exposició temporal 
El Farcell de la postguerra, a 
càrrec del comissari de 
l'exposició, Sergi Freixes, 
que ens mostra com es va 
alimentar la població a la 
postguerra en 10 hàbits 
temàtics: l'auxili social, 
l'estraperlo, les cartilles de 
racionament, l'economia 
domèstica, etc 

Museu i Poblat 
Ibèric de Ca 
n'Oliver 

Cerdanyola 
del Vallès 

Laietània, 
terra d’Ibers 

Visita a l'exposició 
permanent dedicada a la 
cultura ibèrica de la tribu 
dels laietans, al poblat i al 
taller metal·lúrgic 
reconstruït. Descobrirem 
l'urbanisme d'un poblat 
ibèric i una de les activitats 
artesanals més importants 
que feien els ibers. 

Museu i Poblat 
Ibèric de Ca 
n'Oliver 
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Cerdanyola 
del Vallès 

Montflorit. 
Ciutat jardí 

Itinerari per la ciutat jardí 
noucentista de Montflorit. 
Col·labora Moviment 
Alternatiu de Montflorit.  

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Cervelló Visita guiada 
virtual al 
castell de 
Cervelló 

De la mà de l'historiador 
Xavier Depares coneixerem 
els resultats de les darreres 
excavacions arqueològiques 
efectuades al castell de 
Cervelló i les obres de 
rehabilitació de la capella i 
alguns murs. 

Grup de 
Recerca de 
Cervelló 

Cervera Visita guiada 
a les sales 
de reserva 
del 
mNACTEC 
(Cervera) 

Visita a les sales de reserva 
externes del Museu a 
Cervera, a càrrec del 
director del mNACTEC, 
Jaume Perarnau. 
Explorarem un nou espai 
que conserva més d’un 
miler d’objectes de grans 
dimensions pertanyents al 
patrimoni industrial, tècnic i 
científic de Catalunya.  

  

Cervera L'església de 
Santa Maria 
de Cervera 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada a l'església 
del monestir de Santa Maria 
de Cervera. De la mà de la 
Dra. Maria Garganté 
coneixerem aquest 
imponent edifici. 

Catalonia Sacra 

Cervera Vides del call 
de Cervera 

Recorregut pel call jueu de 
Cervera, de la mà de Xavier 
Rivera, historiador, 
especialista en història 
jueva de Cervera.  

Museu de 
Cervera 

Cervià de Ter Visita 
Guiada al 
poble 
medieval 
Cervià de 
Ter 

Ens endinsarem en el món 
medieval a través de les 
restes arquitectòniques i 
arqueològiques encarnades 
en monestir medieval de 
Santa Maria i el castell de 
Cervià.  

Associació 
Cervià Antic 
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Collbató Visita guiada 
als 
jaciments 
prehistòrics 
de Collbató 

Visita als jaciments 
prehistòrics de Collbató amb 
els arqueòlegs Artur Cebrià, 
Juan Ignacio Morales i 
Xavier Oms. Es coneixeran 
de primera mà els resultats 
de la campanya 
d’excavacions 2020. 

Municipal 

Corbera de 
Llobregat 

Església de 
Sant Ponç de 
Corbera 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada a l'església 
del monestir de Sant Ponç 
de Corbera. 

Catalonia Sacra 

Corbins Visita guiada 
al poble de 
Corbins 

Visita pel castell, passant 
pel poble (església), fins al 
riu. Visita a càrrec de 
l'historiador Xavier Eritja. 

Centre 
d'Estudis 
Comarcals del 
Segrià 

Cornellà de 
Llobregat 

El Parc de 
Can 
Mercader. 
Una 
passejada 
pel jardí 
romàntic 

Activitat on es descobrirà la 
unió entre el patrimoni 
històric i el natural, el Parc 
de Can Mercader, amb 
alguns dels seus elements 
naturals, com les palmeres, 
els plàtans, les casetes dels 
ànecs, i el propi Museu 
Palau Mercader. A càrrec de 
Lourdes Roca de l’Associació 
d’Amics del Jardí Botànic de 
Barcelona 

Museu Palau 
Mercader 

Cornellà de 
Llobregat 

Visita guiada 
a l'exposició 
"Roig 
naixent, 
entre art i 
ciència. 
Antoni Serra 
Fiter" 

Visita a l’exposició sobre 
Antoni Serra Fiter, el 
ceramista del modernisme, 
de la mà de la comissària de 
l’exposició, Pia Subias, on 
s’aprofundirà en la figura 
d’Antoni Serra, artista i 
científic, i en les seves dues 
facetes creatives, la pintura 
i les porcellanes.   

Museu Palau 
Mercader 
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Cruïlles, 
Monells i 
Sant Sadurní 
de l'Heura 

Descobrint 
el patrimoni 
de Sant 
Sadurní de 
l'Heura 

Visita al nucli medieval de 
Sant Sadurní de l’Heura, on 
es descobrirà la seva 
història i el seu present. Ens 
endinsarem a les Valls i si el 
temps ens ho permet, 
caminarem fins a l’Ermita de 
Sant Joan de Salelles. 

Ajuntament de 
Cruïlles Monells 
i Sant Sadurní 

Cubelles Visita 
virtual: el 
jaciment 
ibèric de la 
Mota de Sant 
Pere 

Visita virtualment el 
jaciment de la Mota de Sant 
Pere de Cubelles. Entre els 
anys 2018 i 2019 s'hi va 
descobrir un altar, 
fragments de ceràmica de 
diverses cultures i una 
muralla datada dels segles V 
i IV aC.  

Ajuntament de 
Cubelles 

Cubelles Visita al 
jaciment 
ibèric de la 
Mota de Sant 
Pere 

Visita el jaciment de la Mota 
de Sant Pere de Cubelles. 
Entre els anys 2018 i 2019 
s'hi va descobrir un altar, 
fragments de ceràmica de 
diverses cultures i una 
muralla datada dels segles V 
i IV aC.  

Ajuntament de 
Cubelles 

Cubelles Visita a 
l'espai 
natural de la 
desembocad
ura del Foix 

Visita el patrimoni natural 
de la desembocadura del riu 
Foix de Cubelles. Una 
passejada per l'entorn de la 
desembocadura i part dels 
marges del riu Foix. Al llarg 
del recorregut es faran 
explicacions sobre l'espai, 
l'ecologia i les actuacions de 
recuperació del patrimoni 
natural que s'hi duen a 
terme. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Cubelles Visita 
virtual: els 
espais de la 
Guerra Civil 
a Cubelles 

Visita virtual els espais de la 
Guerra Civil de Cubelles, el 
fortí de la Mota de Sant Pere 
i el búnquer de defensa de 
la costa, de la mà del doctor 
Adrià Cabezas, especialista 
en fortificacions de defensa 
de la costa catalana durant 
la Guerra Civil. 

Ajuntament de 
Cubelles 
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Cubelles Visita els 
espais de la 
Guerra Civil 
a Cubelles 

Visita als espais de la 
Guerra Civil de Cubelles: el 
fortí de la Mota de Sant Pere 
i el búnquer de defensa de 
la costa, de la mà del doctor 
Adrià Cabezas, especialista 
en fortificacions de defensa 
de la costa catalana durant 
la Guerra Civil. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Dosrius Un passeig 
pel bosc-
temple de 
l'Ernest 
Borràs 

Passejada interpretativa de 
les escultures 
contemporànies situades al 
bosc de l'Ernest Borràs, 
autor de les mateixes, a 
càrrec de la Sra. Gemma 
Conesa de l'Escola de 
Natura del Corredor (ENC). 

Ajuntament de 
Dosrius - Arxiu 
Municipal de 
Dosrius 

el Catllar Castell, pou 
de glaç i 
església amb 
pujada al 
campanar 

Coneixerem el castell: 
fortificació de frontera al 
Baix Gaià (s. XI) construïda 
sobre les restes d'un poblat 
de l'era del Ferro. Baixarem 
al pou de glaç del s. XVII i 
per acabar, arribarem a 
l'església de Sant Joan 
Baptista (s. XVIII), d'estil 
tardobarroc amb aspectes 
neoclàssics, pujant també al 
campanar de 46,50 m. i 
gaudir d'excepcionals vistes. 

Ajuntament del 
Catllar 

el Masnou Visita guiada 
a Can 
Teixidor 

Can Teixidor, situat en una 
posició preeminent, la seva 
arquitectura s’assimila a la 
d’un mas fortificat, amb 
dependències pròpies d’una 
explotació agrícola i 
residencial: casa, capella, 
celler i una gran bassa que 
abastia d’aigua a un molí 
fariner. 

Ajuntament del 
Masnou 

el Masnou Visita a la 
Mina d’Aigua 

Us convidem a submergir-
vos sota terra per descobrir 
un tram de les mines 
d'aigua Cresta i Malet, que 
formen part d'un laberint de 
galeries de 27 quilòmetres 
L'activitat inclou la visita al 
Centre d'Interpretació. 

Centre 
d'Interpretació 
de la Mina de 
l'Aigua 
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el Palau 
d'Anglesola 

Visita guiada 
al patrimoni 
del Palau 
d'Anglesola 

Visita al patrimoni del Palau 
d'Anglesola: Cooperativa de 
Cèsar Martinell, l'església, 
l'antic Sindicat, Cal Massot, 
l'estació de ferrocarril de via 
estreta (carrilet o trenet) i 
el Canal d'Urgell.  

Centre de 
Recerques del 
Pla d'Urgell 
"Mascançà" 

el Pla de 
Santa Maria 

Visita guiada 
a la Ruta de 
la Capona 

Construir amb pedra seca 
no deuria ser un repte ni 
banal ni fàcil de portar a 
terme. Era necessari 
habilitat, experiència i 
coneixements importants tal 
i com ho demostren les 
construccions que encara es 
poden visitar en el 
recorregut 

Ajuntament del 
Pla de Santa 
Maria 

el Vendrell Visita 
comentada a 
l'exposició 
"El Concurs 
del Segle" 

Visita a l'exposició "El 
Concurs del Segle" de la mà 
dels Nens del Vendrell. 

Museu Deu 

el Vendrell Finestres al 
Vendrell 

Presentació i recorregut per 
3 punts d'un itinerari 
audioguiat pels 10 elements 
patrimonials més singulars 
del Vendrell, que vol 
introduir l'espectador en la 
història i cultura del 
municipi. 

Museus del 
Vendrell 

Esplugues de 
Llobregat 

Ceràmica i 
modernisme 
a Esplugues. 
Visites 
guiades als 
MEL 

El patrimoni ceràmic 
d’Esplugues visitant el 
museus de Can Tinturé i “La 
Rajoleta”. A través de la 
col·lecció de Salvador Miquel 
es coneixerà l’evolució 
estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la 
producció industrial de 
ceràmica arquitectònica de 
l’antiga fàbrica Pujol i 
Bausis, “La Rajoleta”. 

Museus 
d'Esplugues de 
Llobregat 
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Falset Itinerari 
interpretatiu 
exterior del 
Castell de 
Falset 

Itinerari per l'exterior del 
conjunt històric del Castell 
de Falset amb l'arqueòleg 
Oriol Achón. Mitjançant 
l'arqueologia interpretarem 
les diferents etapes del 
castell, amb especial atenció 
a l'assalt del Coronel Vidal i 
el Carrasclet. 

Castell de 
Falset Museu 
Comarcal 

Figueres Visita guiada 
i concert 
amb la JOF 
Sant Pere de 
Figueres 

La primera referència 
de Sant Pere de Figueres es 
del 13 d'octubre 1020, al 
testament del comte de 
Besalú Bernat Tallaferro. Per 
aquest motiu enguany se 
celebra el  mil·lenari. Els 
avatars de la història han 
fet que aquest edifici tingui 
restes de romànic, gòtic i 
neogòtic català. 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Empordà 

Figueres La guerra 
civil a 
Figueres - 
refugi 
antiaeri 

Visita per recórrer la història 
dels anys de guerra i 
postguerra a la ciutat de 
Figueres. Entre els punts a 
visitar s'inclou l'interior del 
refugi antiaeri de la Plaça 
del Gra. 

Ajuntament de 
Figueres 

Folgueroles Entre un 
dolmen i un 
altar. Ruta 
literària 

Celebrant els 175 anys del 
naixement de Jacint 
Verdaguer, ruta guiada a 
peu entre dos espais 
verdaguerians: l’ermita de 
Sant Jordi de Puigseslloses i 
la Font del Desmai. 
Separats per una caminada 
de 40 minuts, els dos punts 
connecten amb moments 
vitals de Verdaguer i la seva 
poesia i ens permeten unes 
vistes excel·lents de la Plana 
de Vic.  

Casa Museu 
Verdaguer 
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Fortià Masos i 
molins de 
Fortià 

Coneixerem els masos i 
molins del poble de Fortià i 
del veïnat de Fortianell, el 
seu entorn i la seva evolució 
històrica en una ruta en 
bicicleta totalment planera. 
Cal portar casc. 

Ajuntament de 
Fortià 

Gavà Visita a la 
Vil·la 
romana de 
Can Valls 

Aprofiteu per gaudir de l’aire 
lliure i conèixer de primera 
mà les restes 
arqueològiques de Can 
Valls, un enclavament 
estratègic que hauria pogut 
ser un important centre de 
producció vitivinícola o una 
estació de servei pels 
comerciants de la 
mediterrània. A càrrec de 
l’arqueòloga i educadora 
Elicínia Fierro. 

Museu de Gavà 

Gavà Visita al 
Castell 
d’Erampruny
à 

Acompanyats dels experts 
membres de la Unió 
Muntanyenca Eramprunyà, 
reprenem les visites guiades 
al Castell d’Eramprunyà. En 
vols saber més i gaudir de 
les millors vistes del Massís 
del Garraf? 

Museu de Gavà 

Gavà Visita al 
refugi 
antiaeri de 
la Rambla 

Després de mesos amb les 
visites restringides, tindrem 
una nova ocasió per visitar 
el refugi antiaeri de la 
Rambla de Gavà, 
acompanyats de la 
historiadora i educadora 
l’Alina Arnau. 

Museu de Gavà 

Gelida La Resclosa. 
Descobreix 
el riu Anoia 
a Gelida 

Visites a la Resclosa de 
Gelida per tal de descobrir 
el riu Anoia pel seu pas per 
Gelida. Places limitades.  

Associació 
d'Amics del 
Castell de 
Gelida 
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Girona La veu del 
vell edifici 

Visita guiada que ressegueix 
els usos de l'edifici en els 
darrers cinc segles. 

Museu 
d'Història de 
Girona 

Girona Visita al 
laboratori 
del Centre 
d’Arqueologi
a 
Subaquàtica 

Et convidem a conèixer com 
es treballa al Centre 
d’Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya on es 
conserven, es restauren i es 
custodien els materials de 
les diferents excavacions.  

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya-
CASC 

Granera Visita guiada 
a les 
esglésies de 
Santa Cecília 
i Sant Martí, 
a Granera 

Visita a l'església romànica 
de Santa Cecília i visita 
guiada i comentada a la 
església parroquial de Sant 
Martí. 

Ajuntament de 
Granera 

Granollers Ruta pel 
Granollers 
Científic 

Un zoo particular, una 
adoberia, un museu de 
ciències naturals, una 
fàbrica històrica...en 
aquesta activitat farem una 
ruta per la història de la 
ciència i el passat industrial 
de Granollers coneixent 
anècdotes i petites històries 
del passat i present científic 
de la ciutat. Reserva prèvia 

Museu de 
Ciències 
Naturals de 
Granollers 

Guardiola de 
Berguedà 

Visita guiada 
al castell de 
Guardiola de 
Berguedà 

Visita per conèixer la 
història del jaciment i veure 
els resultats de les diverses 
excavacions fetes des de 
l'any 2010 fins al darrer 
estiu.  

Entitat Torre de 
Guaita 

Guissona Guissona a 
la carta 

Visita a la carta, segons la 
temàtica escollida pels 
seguidors i seguidores del 
Museu de Guissona a les 
xarxes socials 

Museu de 
Guissona 

Horta de 
Sant Joan 

El santuari 
de la Mare 
de Déu dels 
Àngels 

Visita al santuari de la Mare 
de Déu dels Àngels d'Horta 
de Sant Joan. 

Catalonia Sacra 
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Hostalric Visita guiada 
al castell 
d'Hostalric 

Visita al castell d'Hostalric 
per conèixer l'evolució de 
l'antic castell medieval dels 
Cabrera fins a l'actual 
fortalesa d'època moderna. 

Ajuntament 
d'Hostalric 

Hostalric Què en saps 
de la 
fortalesa? 

Visita de caire familiar amb 
l'objectiu d'ajudar a 
conèixer diferents racons i 
funcions de la fortalesa. 
Després d'haver escoltat 
atentament les explicacions 
del guia, els nens i nenes 
amb ajuda dels adults que 
els acompanyin, hauran de 
respondre a les preguntes 
que tindran a la targeta que 
se'ls haurà donat a l'inici de 
la visita. 

Ajuntament 
d'Hostalric 

la Baronia de 
Rialb 

Visites 
Guiades al 
Monestir de 
Santa Maria 
de Gualter 

Descobriu l'antic monestir 
benedictí, un conjunt que 
destaca pel claustre romànic 
i per l'església de planta 
basilical, que va perdre la 
coberta durant la Guerra 
Civil. 

Monestir de 
Santa Maria de 
Gualter 

la Baronia de 
Rialb 

Visita guiada 
a l'església 
de Santa 
Maria de 
Palau de 
Rialb 

Visita a l'església romànica 
de Santa Maria de Palau, 
(s.XI), un clar exemple 
d'arquitectura del primer 
romànic català amb una 
planta basilical de tres naus. 
El conjunt ha estat declarat 
Bé Cultural d’Interès 
Cultural i compta amb unes 
pintures al fresc del segle 
XVI. 

Santa Maria de 
Palau de Rialb 

la Galera Visita guiada 
a la torre 
medieval de 
la Galera 

La torre de la Galera és un 
edifici que compagina dues 
tipologies: la civil i la 
religiosa. Construïda entre 
1340 i 1342 com a torre de 
defensa, des de 1684 acull 
l'església. La visita guiada 
permetrà descobrir el 
perquè de la construcció i 
posterior transformació. 

Ajuntament de 
la Galera. 
Museu 
Terracota 
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la Garriga El 
modernisme 
de la 
burgesia. 
Arquitectura
, aigua i 
jardins 

Itinerari modernista que 
descobreix el nou eixample 
garriguenc creat entre el 
final del segle XIX i l’inici del 
segle XX. Grans torres 
d'estiueig amb espais 
enjardinats exuberants i 
noves avingudes senyorials 
que s’obren pas enmig de 
camps i boscos, 
transformant la fesomia del 
municipi. 

Ajuntament de 
la Garriga 

la Garriga L'esclat de 
l'oci nocturn 
a la Garriga 

Nous espais d'oci que 
traspassen les tradicionals 
Festes Majors i les festes 
més populars. La nit 
modernista pren 
importància, amb les seves 
vetllades privades als 
jardins i les cases, tertúlies 
literàries, política, joc i molt 
més. I tot plegat, banyat 
amb els còctels, un dels 
seus protagonistes. 

Ajuntament de 
la Garriga 

la Granadella Tast guiat 
d'oli d'oliva 

Podreu conèixer els secrets 
d'un bon oli d'oliva. Per fer-
ho realitzarem un tast guiat 
de diferents olis d'oliva 
verge extra, en un espai 
singular i ple d'història.  

Centre de la 
Cultura de l'Oli 
de Catalunya 

la Granja 
d'Escarp 

Visita i 
interpretació 
de l'antiga 
creu del 
calvari 

L'antiga creu del calvari ha 
estat restaurada i es troba 
en procés de ser declarada 
BCIL. La visita servirà per a 
posar-la en valor i integrar-
la amb la resta d'atractius 
patrimonials del municipi. 
Tot seguit gaudirem de 
l'actuació musical del grup 
Lauzeta folk veient la posta 
de sol i les visites 
panoràmiques. 

Ajuntament de 
La Granja 
d'Escarp 
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la Sénia Guiatge 
interpretatiu 
al riu Sénia 

Durant el guiatge 
s'interpretarà el paisatge i 
es posarà en valor el riu 
Sénia com a recurs 
patrimonial, tant a nivell 
natural, com a nivell 
cultural. S'aprofitarà també 
per recollir deixalles, com a 
acció de conscienciació de la 
necessitat de protecció d'un 
espai com el riu Sénia. 

Ajuntament de 
la Sénia 

la Seu 
d'Urgell 

Visió 
astronòmica 
i gnomònica 
de Santa 
Maria 
d'Urgell 

Una mirada inèdita del 
programa iconogràfic i el 
traçat constructiu de la 
Catedral de Santa Maria 
d'Urgell, basada en 
l'orografia del territori i en 
l'observació de la volta 
celeste, en el migdia solar i 
en les sortides i les postes 
de Sol per les muntanyes 
que envolten La Seu d'Urgell 
en els solsticis i els 
equinoccis. 

Equip de 
estudis 
astronòmics 
medievals 
(Pyrenne). 

la Seu 
d'Urgell 

Professional
s del 
patrimoni: 
l'arxiver 

Visita a l'Arxiu Capitular i 
Diocesà d'Urgell guiada pel 
seu arxiver, Mn Benigne 
Marquès. 

Catalonia Sacra 

la Seu 
d'Urgell 

Els passos 
de la 
memòria 

La Seu d'Urgell durant la 
Segona Guerra Mundial a 
càrrec de Pilar Alaez. 

Espai Ermengol 
- Museu de la 
Ciutat 

la Seu 
d'Urgell 

La Catedral 
d'Urgell i 
Sant Vicenç 
d'Estamariu 

En motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni 
2020, el Museu Diocesà 
d'Urgell organitza una visita 
guiada a la Catedral de 
Santa Maria d'Urgell i a 
l'església de Sant Vicenç 
d'Estamariu, amb les seves 
pintures romàniques murals 
in situ. 

Catalonia Sacra 
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la Vall d'en 
Bas 

Visita guiada 
al Poble de 
la Pinya 

Visita al conjunt històric de 
la Pinya. Inclou l'església de 
Santa Maria de la Pinya i 
l'ermita de Sant Joan dels 
Balbs interior i exterior. Els 
historiadors Miquel Àngel 
Fumanal i Xevi Solà ens 
explicaran tots els detalls i 
anècdotes d'ambdós espais.  

Ajuntament de 
la Vall d'en Bas 
(Can Trona) 

la Vall de Boí Romànic i 
Falles dos 
patrimonis 
declarats per 
la UNESCO 

La ruta que comença i 
acaba al poble de Durro, 
ens durà a peu fins a 
l’ermita de Sant Quirc i al 
Faro de Durro, un espai 
excepcional de gran bellesa 
natural i cultural en el que 
coincideixen dos patrimonis 
declarats per la UNESCO: el 
Romànic i les Falles. 

Centre del 
Romànic de la 
Vall de Boí 

l'Albi Visita al 
nucli antic 
de l'Albi i 
pintures 
rupestres 

Recorregut pel casc antic de 
la població, on es podrà 
visitar la plaça i el 
carrer Major, amb els 
porxos i les cases de pedra, 
el carrer Call, antic barri 
jueu i el castell de l'Albi, la 
primera referència del qual 
data de l'any 1179. També 
farem una visita guiada a 
les pintures integrades per 
10 figures. 

sí. Ajuntament 
de l'Albi 

les Avellanes 
i Santa Linya 

Visita guiada 
al Salí de 
Priva de 
Vilanova de 
la Sal 

El salí de Privà, antiga 
explotació de sal de font 
d'aigua salada. Durant la 
visita, es parla de la seva 
geologia, la historia, 
tradicions i s'observa el 
procés de la cristal·lització 
de la sal. Un tast de la flor 
de sal produïda i de l’aigua 
del pou, posarà colofó a la 
visita d’una hora de durada. 

Associació 
Catalana de 
Lleure Formatiu 
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les Borges 
Blanques 

Visites a 
l'Espai Macià 
i l'antic Molí 
de Cal 
Gineret 

Visita a l'antic molí de Cal 
Gineret, centre 
d'Interpretació de la 
Memòria Democràtica de la 
Guerra Civil i l'Espai Macià, 
centre d'interpretació de la 
figura de Francesc Macià, 
president de la Generalitat 
de Catalunya.   

Ajuntament de 
les Borges 
Blanques 

les Masies de 
Roda 

Visita 
Guiada "El 
patrimoni 
romànic a 
Osona" 

En aquesta visita 
descobrireu totes les 
històries i llegendes del 
monestir de Sant Pere de 
Casserres, de la mà de 
l'Associació Vic Informadors. 

Monestir de 
Sant Pere de 
Casserres 

l'Escala Una 
passejada 
pel port 

Visita amb un arqueòleg 
d’Empúries, a l’excavació de 
la zona portuària de la 
ciutat grega que s’ha estat 
excavant aquest estiu i els 
dos darrers anys, i que ens 
ha aportat informació 
significativa d’aquesta zona. 

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya-
Empúries 

l'Estany Visita guiada 
al monestir 
de Santa 
Maria de 
l'Estany 

El claustre del Monestir 
compta amb 72 capitells 
únics, que conformen un 
magnífic llibre esculpit en 
pedra. Descobrirem els seus 
relats en un fascinat 
recorregut guiat a través del 
temps que et permetrà 
conèixer la importància 
històrica d’aquesta joia del 
romànic. 

Catalonia Sacra 

l'Hospitalet 
de Llobregat 

L’Hospitalet 
del Baró de 
Maldà 

Recorregut per la història i 
el patrimoni seguint les 
passes del Baró de Maldà a 
través de les seves estades 
estiuenques a Can Xerricó, 
descrites al Calaix de 
Sastre. Un retorn a 
l’Hospitalet de finals del 
segle XVIII i inicis del segle 
XIX per conèixer com era la 
nostra ciutat, com ha 

Museu de 
l'Hospitalet 
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canviat i com vivien els 
hospitalencs. 

Lleida Visita guiada 
al Castell 
dels 
Templers de 
Gardeny 

Amb motiu del 900 
aniversari de la Fundació de 
l'Orde del Temple, vine a 
descobrir la història dels 
Templers, a un dels castells 
més importants de l'antiga 
Corona d'Aragó, i gaudiràs 
d'una de les millors vistes 
de Lleida.        

Castell dels 
Templers de 
Gardeny 
( Lleida ciutat ) 

Lleida Visita guiada 
a la Seu 
Vella al teu 
aire amb 
codis QR 

La Seu Vella i el Castell del 
Rei posen en marxa 
diferents codis QR per a que 
tothom qui ho desitgi pugui 
fer una visita guiada al seu 
aire. Serà imprescindible 
doncs, portar el mòbil i una 
aplicació de lectura de codis 
QR descarregada. Us 
recomanem també portar 
auriculars per no molestar a 
altres usuaris durant la 
vostra visita. 

Consorci del 
Turó de la Seu 
Vella de Lleida 

Lleida Les pintures 
murals 
contemporà
nies a Lleida 
ciutat 

En motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni 
2020, Catalonia Sacra 
organitza una visita guiada 
per conèixer les pintures 
murals contemporànies que 
decoren diferents esglésies 
de la capital del Segrià. 

Catalonia Sacra 

Lloret de Mar Visita 
Guiada a la 
Masia de Can 
Saragossa 

Visita a la Masia de Can 
Saragossa, en els seus 
orígens un dels masos més 
antics de la vila. Actualment 
acull a la planta baixa les 
exposicions permanents 
d’arqueologia ibèrica i al 
primer pis exposicions 
temporals. 

MOLL de Lloret 
de Mar 
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Lloret de Mar Visita guiada 
al Museu del 
Mar de 
Lloret de 
Mar 

El Museu del Mar es troba 
ubicat a l’antiga Casa 
Garriga. Aquest edifici 
pertanyent a la segona 
meitat del segle XIX i situat 
al passeig Verdaguer és 
l’emblema d’un passat 
gloriós, quan alguns 
lloretencs ho deixaren tot 
per anar a fer fortuna a les 
Amèriques. 

MOLL de Lloret 
de Mar 

Lloret de Mar Visita guiada 
al poblat 
ibèric del 
Turó Rodó 

Jaciment ibèric amb 
reconstrucció experimental 
d’una casa ibera. A l’interior 
de la casa s’han reproduït 
diferents agençaments 
propis de la vida quotidiana: 
un teler, banquetes, 
cistelleria, molins de pedra, 
llar de foc, etc...  

MOLL de Lloret 
de Mar 

Lloret de Mar Visita guiada 
als Jardins 
de Santa 
Clotilde 

Els jardins es troben situats 
sobre un penya-segat amb 
vistes al mar, entre la cala 
Boadella i la platja de 
Fenals. La ubicació dels 
jardins fa que el marc que 
els envolta, la Mar 
Mediterrània, es converteixi 
en un participant més de la 
gran escenografia vegetal 
que aconsegueix crear 
Rubió i Tudurí. 

MOLL de Lloret 
de Mar 

Lloret de Mar Visita guiada 
al Cementiri 
Modernista 

El cementiri de Lloret de 
Mar conserva la petjada del 
llegat indià. La reforma del 
que fou el nou cementiri va 
ser impulsada a finals del 
segle XIX per un sector de 
població enriquit i la 
vinculació de les famílies a 
les quals pertanyien estaven 
tot sovint relacionades amb 
les Amèriques. 

MOLL de Lloret 
de Mar 
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Lloret de Mar Visita guiada 
a la casa 
museu Can 
Font 

Can Font és un edifici de 
marcat caràcter modernista, 
construït l’any 1877 pel 
mestre d’obres lloretenc 
Fèlix Torras i Mataró per 
encàrrec de Nicolau Font i 
Maig. Es composa de 
soterrani, baixos, dues 
plantes pis i golfes. 

MOLL de Lloret 
de Mar 

Manresa Visites 
guiades a la 
Fàbrica dels 
Panyos 

Visitarem una de les 
primeres fàbriques del sud 
d'Europa i punt d’inici de la 
industrialització catalana. 

Museu de la 
Tècnica de 
Manresa 

Manresa El Parc del 
Secà i la 
construcció 
en pedra 
seca 

Sortida guiada per conèixer 
el conjunt de les 
construccions de pedra seca 
dins el Parc del Secà. La 
pedra seca és un testimoni 
principal de l’arquitectura 
tradicional i suposa un 
conjunt patrimonial molt 
abundant a Catalunya i 
especialment a Manresa i el 
Bages. 

Ajuntament de 
Manresa i 
Centre 
d'Estudis del 
Bages 

Manresa Manresa, cor 
de Catalunya 

Descobreix el paisatge, el 
patrimoni, el comerç, la 
gastronomia i l'enoturisme 
de Manresa; un recorregut 
que ens porta a la Basílica 
de la Seu, el nucli històric, 
el Carrer del Balç i la part 
modernista i comercial de la 
ciutat. 

Ajuntament de 
Manresa 

Manresa Visita al 
Centre 
d'Interpreta
ció del 
Carrer del 
Balç 

Visita a la maqueta i al 
Centre d’Interpretació del 
Carrer del Balç. 

Ajuntament de 
Manresa 
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Mataró Visita 
guiada: Les 
obres de 
Jordi Arenas 
a Santa 
Maria 

Itinerari per conèixer les 
obres que va realitzar Jordi 
Arenas a Santa Maria de 
Mataró. El quadre gegant 
del Martiri de Sant Cugat, el 
vitrall de la Trinitat i l'obra 
del nou Baptisteri, entre 
d'altres. Exemples d'art 
religiós de postguerra en el 
marc del Centenari del 
naixement de l'artista.  

Museu Arxiu de 
Santa Maria de 
Mataró 

Mataró D'Iluro a 
Mataró 

Visita dinamitzada a la 
mostra permanent de Can 
Serra per conèixer d'una 
manera lúdica la història de 
Mataró des de l'antiguitat.  

Museu de 
Mataró 

Mataró Un tast d'art 
a Ca l'Arenas 

Visita dinamitzada a Ca 
l'Arenas, el centre d'art del 
Museu de Mataró, per 
conèixer l'arquitectura de la 
casa Arenas, la figura de 
l'artista i la rellevància de la 
col·lecció d'art que s'hi 
conserva i exhibeix. 

Museu de 
Mataró 

Mataró Mataró, 
capital del 
gènere de 
punt 

Visita dinamitzada a l'espai 
d'exposició permanent de 
Can Marfà, un recorregut 
pel procés de fabricació del 
gènere de punt i l'evolució 
històrica d'aquesta indústria 
a Mataró i a Catalunya.  

Museu de 
Mataró 

Montblanc Ruta per 
pobles 
perduts. 
Montornès i 
el Pinetell 

Itinerari a peu per apropar-
se al coneixement de dos 
antics nuclis de poblament 
medievals: Montornès i el 
Pinetell. Es visitaran l'ermita 
de Santa Anna de 
Montornès i les restes de 
sant Pere del Pinetell. Cal 
portar un vestuari còmode, 
aigua i mascareta. 

Consell 
Comarcal de la 
Conca de 
Barberà 

Montblanc L'església de 
Sant Miquel 
de 
Montblanc 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada a l'església 
de Sant Miquel de 
Montblanc. 

Catalonia Sacra 
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Montornès 
del Vallès 

Visita guiada 
a 
l’emplaçame
nt del Castell 
de Sant 
Miquel 

Durant el recorregut 
descobrirem els detalls de la 
present campanya 
d’intervenció arqueològica. 
Farem part de la pujada en 
un microbús que ens 
acostarà al coll de Can 
Corbera des d’on 
caminarem aproximadament 
20 minuts per la muntanya. 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

Mont-roig del 
Camp 

Visita guiada 
al Mas Miró 

Acompanyats per un guia 
especialitzat descobrireu 
tots els racons del Mas Miró, 
la masia on Joan Miró va 
passar gairebé tots els 
estius de la seva vida i on 
va concebre tota la seva 
obra. La casa, el celler, la 
capella, el seu primer 
taller... un espai únic al 
món.  

Fundació Mas 
Miró 

Olèrdola Visita guiada 
al Pla dels 
Albats 

Una visita per conèixer les 
darreres excavacions i els 
seus descobriments: la 
premsa de vi i sitges 
medievals, tombes 
antropomorfes, el mil·liari 
romà reutilitzat com a peu 
d'altar o l'església romànica 
de Sta. Maria.  

Ajuntament 
d'Olèrdola 

Olèrdola Visita guiada 
vi i celler de 
la ciutat 
medieval 

La recerca arqueològica en 
els darrers anys al conjunt 
d'Olèrdola, ha permès 
explicar la producció de vi a 
partir de les estructures 
descobertes: els cellers i les 
premses. Us proposem un 
viatge en el temps de la mà 
de Núria Molist, responsable 
de la seu MAC-Olèrdola 

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya-
Olèrdola 

Palafrugell Visita guiada 
“Josep Pla. 
La diabòlica 
il·lusió 
d’escriure” 

“Les fotografies meves em 
fan por i no pas per la 
quantitat més o menys 
grossa de vanitat personal 
que poden contenir, sinó per 
l’aclaparadora semblança 
que tenen amb mi mateix.” 
OC XII, 375. 

Fundació Josep 
Pla 



  

                              46 JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI 

Palafrugell Caminada 
comentada 
al nucli antic 
d’Ermedàs 

Passejada des de Palafrugell 
fins a Ermedàs i rodalies. Es 
comentarà el patrimoni 
arquitectònic medieval i 
l'església de Sant Ramon.  

Museu del Suro 
de Palafrugell 

Palamós Ruta guiada 
per Sant 
Joan (Vila-
romà) fins al 
Molí de Vent 

L'actual barri de Sant Joan 
de Palamós té orígens 
anteriors a la fundació 
de Palamós al segle XIII. 
Passejarem pels seus 
carrers fins al promontori 
del Molí de Vent, on encara 
es conserven les estructures 
de la bateria de costa 
construïda durant la Guerra 
Civil. 

Museu de la 
Pesca - 
Ajuntament de 
Palamós 

Peralada Visita guiada 
i concert 
Peralada 
medieval 

La vila de Peralada tingué 
dos recintes de muralles, el 
més antic del S. XI i l'altre 
del S. XIII. Dins aquests 
recintes hi podem trobar 
diferents edificis religiosos, 
destaquen: el claustre de 
Sant Domènec i l'Església i 
el Claustre del Carme. 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Empordà 

Pontils Sant Magí. El 
miracle de 
l'aigua 

En primer lloc es visionarà 
un audiovisual per explicar 
la relació de l’aigua amb 
Sant Magí. Després es farà 
una visita guiada a les fonts 
i el pou artesà i s’explicaran 
les diferents tradicions 
relacionades amb l’aigua. Es 
podrà visitar l’exposició 
“Sant Magí. El miracle de 
l’aigua” ubicada al santuari. 

Santuari de 
Sant Magí de la 
Brufaganya 

Ponts Visita guiada 
a la 
Col·legiata 
de Sant Pere 
de Ponts 

Visita a la joia del romànic 
pontsicà: la Col·legiata de 
Sant Pere de Ponts. A partir 
de les 12h, actuacions 
musicals de joves intèrprets 
pontsicans. 

Ajuntament de 
Ponts 
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Prats de 
Lluçanès 

Confiscacions 
a Prats de 
Lluçanès 
(1936-1939) 

A Prats de Lluçanès, com a 
altres localitats, hi va haver 
incautacions de propietats i 
col·lectivització d'activitats 
econòmiques entre el 1936-
39. La ruta resseguirà 
alguns dels indrets que van 
ser objecte d'aquestes 
apropiacions. 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

Premià de 
Dalt 

El santuari 
de la Mare 
de Déu de la 
Cisa 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada per 
descobrir l'església barroca 
del santuari de la Mare de 
Déu de la Cisa. 

Catalonia Sacra 

Ripoll Visita guiada 
al Conjunt 
Monàstic de 
Santa Maria 
de Ripoll 

La portalada, la basílica i el 
claustre en fan un conjunt 
únic, un gaudi per als 
amants de l'art. 

Monestir de 
santa Maria de 
Ripoll 

Ripoll Visita a la 
Farga Palau 
de Ripoll 

Autèntic taller de farga que 
va tancar les portes l’any 
1978, on es podrà observar 
dos martinets, les trompes 
(farga catalana), la roda 
hidràulica... Després de la 
visita, petita demostració de 
forja en directe. 

Sí, Museu 
Etnogràfic de 
Ripoll 

Ripollet Visites 
guiades al 
Molí d'en 
Rata 

Visites a l'antic molí fariner, 
el Molí d’en Rata.  

CIP Molí d'en 
Rata 

Ripollet Visita guiada 
a l'exposició 
Andreu Solà 

Visita a l'exposició “Andreu 
Solà la mirada d’un ripollenc 
a la Catalunya modernista”, 
on s'explicarà la trajectòria 
d’aquest artista.  

CIP Molí d'en 
Rata 
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Riudecanyes Passeig 
literari per 
l’Escornalbo
u d’en Toda 

Eduard Toda va promoure 
les visites i va destacar per 
ser un excel·lent amfitrió. 
Amb aquesta passejada 
volem rememorar justament 
aquesta vesant, a través 
d'un itinerari pel monument 
amb lectures d'escriptors i 
de personatges de l'època, 
aprofundirem en el 
personatge i en les seves 
dimensions, de les més 
humanes a les més 
professionals. 

Castell Monestir 
d'Escornalbou 

Roda de Ter Visita 
comentada 
al Jaciment 
Arqueològic 
de 
l'Esquerda 

Des de fa 44 anys s'hi porta 
a terme una campanya 
d'excavacions que permet 
obtenir més dades del ric 
llegat que conté. Els 
directors de les excavacions 
explicaran els resultats de la 
campanya d’enguany. 

Museu 
Arqueològic de 
l'Esquerda 

Roses Ruta 
comentada: 
"La 
senyalització 
Patrimonial 
de Roses" 

Ruta comentada "La 
senyalització Patrimonial de 
Roses". Cal reserva prèvia.  

Ajuntament de 
Roses 

Roses Visita guiada 
al refugi 
antiaeri 

Visita al refugi antiaeri de 
Roses. 

Ajuntament de 
Roses 

Roses Visita 
guiada: "Els 
arbres de la 
Ciutadella" 

Visita "Els arbres de la 
Ciutadella. Arbres amb 
molta història". 

Ajuntament de 
Roses 

Roses Activitat 
familiar al 
castell de la 
Trinitat 

Activitat familiar al castell 
de la Trinitat de Roses 

Ajuntament de 
Roses 
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Rubió L'església de 
Santa Maria 
de Rubió 

Catalonia Sacra i la 
parròquia de Santa Maria de 
Rubió organitzen una visita 
guiada per conèixer 
l'església gòtica de Santa 
Maria de Rubió i el seu 
espectacular retaule. 

Catalonia Sacra 

Sabadell Les masies 
de Sabadell 

Una excursió per conèixer 
les masies del nord-est del 
nostre rodal. Al llarg de 
l'itinerari podrem veure Can 
Domènec, Can Manent, Can 
Vilar, Can Pagès Vell i la 
Torre del Canonge i conèixer 
la història de cada una i la 
vida que s'hi feia. 

Museu 
d'Història de 
Sabadell 

Sabadell Agustí 
Masvidal 
(1920-
2020). La 
precisió de 
la mirada 

L'any 2020 fa cent anys del 
naixement d'Agustí 
Masvidal. Aquesta exposició 
li vol retre un homenatge a 
aquest farmacèutic i artista 
sabadellenc, molt conegut 
en els ambients culturals de 
la nostra ciutat. Va fer del 
dibuix la seva vida i del seu 
entorn el seu tema, 
convertint-se en un autèntic 
notari de la seva època. 

Museu d'Art de 
Sabadell 

Salomó Visita guiada 
pel 
patrimoni 
del centre 
històric de 
Salomó 

La visita pel patrimoni del 
centre històric de Salomó és 
un recorregut per la 
llegenda, la història i la 
tradició. 

Regidoria de 
turisme de 
Salomó 

Sant Antoni 
de Calonge 

Cap al 
paratge d’El 
Collet de 
Sant Antoni 

Aquest guiatge pretendrà 
fer reviure sobre el terreny 
les restes de la vil·la 
romana del Collet de Sant 
Antoni de Calonge, en part 
excavades, el posterior 
monestir medieval, i la 
rehabilitació feta a mitjans 
segle XX pel promotor, en 
Francesc Pujol Mas, avui 
malauradament espoliada. 

Ateneu Popular 
de Calonge i 
Sant Antoni 
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Sant Celoni Pertegàs i la 
Força. Un 
passeig pel 
Sant Celoni 
medieval 

Es visita Sant Martí de 
Pertegàs, l'antiga parròquia, 
i el casal gòtic de la Rectoria 
Vella. Després es visita la 
Força o nucli fortificat 
medieval, per veure la torre 
de la Força i un dels murs 
de la capella de Sant Celoni. 
S'acaba a la capella 
romànica de Sant Ponç, de 
l'antic hospital de leprosos. 
Aforament limitat (20 
persones) 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

Sant Celoni Creixement 
de Sant 
Celoni. De 
l'època 
medieval al 
segle XX 

A la plaça de la Vila hi ha les 
cases porticades, el casal 
dels Ramis (s. XVIII), 
edificis del segle XIX i 
l'elegant Ajuntament 
(1926). Seguint el carrer 
Major, gaudirem dels 
esgrafiats barrocs de 
l'església (1762), els més 
destacats de Catalunya. 
Acabarem a l'Hospital Vell, 
al barri de la Vilanova. 
Aforament limitat (20 
persones) 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

Sant Cugat 
del Vallès 

Visita guiada 
a l'Arxiu 
Nacional de 
Catalunya 

Visita a les instal·lacions de 
l'ANC i mostra de 
documents dels fons que 
conserva. Per a descobrir o 
saber-ne més sobre els 
arxius, el patrimoni i la 
tasca dels professionals que 
en tenen cura. 

Arxiu Nacional 
de Catalunya 

Sant Cugat 
del Vallès 

Visita guiada 
al Monestir 
més poderós 
del comtat 
de Barcelona 

Els matins es converteixen 
en una visita exclusiva que 
et permetrà passejar 
pràcticament en solitari per 
l’interior del Monestir de 
Sant Cugat i de l’Església. 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 
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Sant Cugat 
del Vallès 

Visita guiada 
al Claustre 
del Monestir 

Sense guions previs, 
algunes regles de joc, l’atzar 
i la improvisació del guia, 
aquests són els ingredients 
d’una visita diferent i 
divertida sobre els capitells 
del Claustre. 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat 
del Vallès 

Passejades 
pels parcs i 
jardins 

Visita guiada al parc del 
torrent de Ferrusons i el 
parc del pont de Can 
Vernet. 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

Sant Cugat 
del Vallès 

Del monestir 
de Sant 
Cugat a la 
capella de 
Sant 
Domènec 

Itinerari urbà des del 
monestir fins a la capella de 
Sant Domènec, seguint el 
primer tram de l'antic camí 
a Terrassa, el camí dels 
monjos. Amb aquesta ruta 
coneixereu la llegenda 
d'aquest camí,  la capella de 
Sant Domènec i els seus 
constructors- els Mates del 
carrer Sant Domènec-, i els 
fets de la batalla de Sant 
Cugat (12 d'octubre de 
1808). 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sant Cugat 
del Vallès 

Visita guiada 
al Museu Cal 
Gerrer 

El Museu Cal Gerrer s'ubica 
en una antiga fàbrica de 
ceràmica. Acull tres 
exposicions: la història de la 
família de terrissaires Arpí; 
la vida i l'obra dels germans 
Cabanas-Alibau, reconeguts 
artistes santcugatencs; i 
una col·lecció privada 
d'objectes de Marilyn 
Monroe. El mirador ofereix 
una vista del Monestir. 

Casa Museu - 
Cal Gerrer 
(Fundació 
Privada 
Cabanas) 

Sant Feliu de 
Codines 

La casa 
modernista 
de Can 
Xifreda, 
actual 
Museu 
Municipal 

Visita a la casa modernista 
de Can Xifreda que acull 
actualment el Museu 
Municipal de Sant Feliu de 
Codines.  Es repassarà la 
història de l’edifici i dels 
jardins des de la seva 
construcció fins que passà a 
propietat municipal i es va 
destinar a museu.   

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 
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Sant Feliu de 
Guíxols 

Els secrets 
del Monestir 

Accediu a la planta superior 
de la torre del Corn, un 
espai fins ara no visitable, i 
a la resta del  circuit 
monumental. Un recorregut 
per l’interior i l’exterior del 
monestir, explicant les 
diferents evolucions i 
reformes per conèixer 
diversos aspectes 
arquitectònics posant 
l’accent  en el caràcter 
fortificat del conjunt.  

Museu 
d'Història de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

Sant Feliu de 
Guíxols 

El jardí 
melangiós 

Visita a un dels elements 
patrimonials de Sant Feliu 
de Guíxols més 
desconeguts: el recinte 
funerari de la ciutat. 
Descobriu l'evolució 
històrica i arquitectònica, els 
diferents closos, les 
escultures modernistes de 
tombes burgeses i els 
elements laics, protestants i 
islàmics de l'anomenada 
zona neutra. 

Museu 
d'Història de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

Sant Feliu 
Sasserra 

La tècnica de 
la pedra 
seca 

Visita entorn a una barraca 
de vinya de Sant Feliu 
Sasserra per tal de conèixer 
la tècnica constructiva de la 
pedra seca al nostre 
territori: usos, elements 
arquitectònics, tipus de 
pedra, eines utilitzades, etc. 

Consorci del 
Lluçanès 

Sant Joan de 
les 
Abadesses 

Els enigmes 
de Sant Joan 
de les 
Abadesses 

Una caixa amaga un misteri. 
Per obrir-la cal resoldre tot 
d'enigmes a la vila vella de 
Sant Joan de les Abadesses. 
Si els resolem, 
aconseguirem arribar a la 
sorpresa final, relacionada 
amb el pont d'origen 
medieval de la vila. A través 
d'enigmes descobrirem els 
racons de la vila de Sant 
Joan i de la seva història 
medieval. 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
les Abadesses 
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Sant Joan 
Despí 

Itinerari 
modernista: 
Jujol a Sant 
Joan Despí 

Itinerari modernista per les 
obres més emblemàtiques 
de Josep M. Jujol a Sant 
Joan Despí. Descobrirem 
l’esperit renovador de la 
seva arquitectura que 
transforma l’espai i la 
matèria creant un món 
propi, quasi màgic. El traç 
enèrgic, el color intens, 
l’associació d’objectes i la 
creació de metàfores visuals 
fan de la seva obra una 
sorpresa continua. 

Centre Jujol-
Can Negre, 
Ajuntament 
Sant Joan Despí 

Sant Joan les 
Fonts 

El pas del 
temps al 
pont de Sant 
Joan les 
Fonts 

Com era el pont al segle 
XIII? Ha canviat la seva 
forma inicial? L'arqueòloga 
Maribel Fuertes ens 
explicarà  la intervenció 
arqueològica realitzada al 
pont medieval l'any 2015 
amb el suport de la 
Diputació de Girona. 

Ajuntament de 
Sant Joan les 
Fonts 

Sant Julià de 
Ramis 

Ruta per La 
Fortalesa 

Visita i passejada 360º per 
descobrir La Fortalesa. 
Coneixerem la història, 
curiositats, visitarem La 
Cúpula, passejarem pel 
fossat, les caponeres, ens 
endinsarem pels túnels 
interiors i gaudirem de les 
vistes tant del Gironès com 
de l'Empordà.  

DOR Museum 

Sant Llorenç 
de la Muga 

Visita guiada 
al conjunt 
medieval i a 
l'església 
romànica 

Visita al conjunt medieval 
de Sant Llorenç de la Muga i 
a l'església romànica 
conduïda per Nik Dursem, 
guia professional que us 
farà descobrir anècdotes i 
detalls com només ell sap 
fer. És una visita molt 
amena i molt recomanable 
per a tota la família.  

Ajuntament de 
Sant Llorenç de 
la Muga 
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Sant Llorenç 
Savall 

El Marquet 
de les 
Roques i la 
vinya a la 
Vall d'Horta 

Visita al Marquet de les 
Roques, casal modernista de 
J. Batllevell al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. Passejada per la 
vinya 5 quarteres - La 
Muntada i tast dels seus 
vins. Passi de vídeo del 
conreu de la vinya. A càrrec 
d'Adrià Garriga, Àngela 
Ramon i Josep Alavedra. 

Fundació Bosch 
i Cardellach 

Sant Pau de 
Segúries 

La Ral, una 
vegueria 
deslocalitzad
a 

Descobrirem l'origen 
d'aquest petit veïnat de la 
vila de Sant Pau de Segúries 
estretament vinculat al rei 
Jaume I, i la seva església, 
dedicada a Santa Maria de 
Gràcia. 

País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer 

Sant Vicenç 
de Castellet 

Ruta per la 
vall de la 
riera del 
Rubió 

Ruta excursionista per la 
vall de la riera de Rubió fins 
a l'ermita de Sant Pere de 
Vallhonesta, visitant 
diversos elements del 
patrimoni com: una sínia, 
barraques de vinya, un 
xupet, un pou, fonts,... 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet 

Santa 
Coloma de 
Farners 

Visita guiada 
a Sant Iscle i 
Santa 
Victòria de 
Sauleda 

Visita a Sant Iscle i Santa 
Victòria de Sauleda, a càrrec 
de Joan Llinàs, arqueòleg i 
historiador.  

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Farners-
Cultura 

Santa 
Coloma de 
Gramenet 

La Torre 
Balldovina, 
de torre de 
defensa a 
museu 

Visita a la Torre Balldovina 
per conèixer la història de 
l’edifici: torre de defensa al 
segle XI, edifici de caràcter 
agrícola més endavant, gran 
casal al segle XVIII, 
residència noble i d’estiueig 
de la família de l’escriptor 
Josep Maria de Sagarra als 
segles XIX-XX, i avui museu 
de la ciutat. 

Museu Torre 
Balldovina 
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Santa 
Cristina 
d'Aro 

La mort va 
fugir pel cor 

Visita a la tomba de Mercè 
Rodoreda (10 d’octubre de 
1908-13 d’abril de 1983). 
En el seu aniversari ens 
endinsarem en la seva visió 
de la vida, la mort i 
l'espiritualitat a través de 
fragments de les seves 
obres, des d'Aloma fins a la 
inacabada La mort i la 
primavera, que inspira el 
títol d'aquesta activitat. 

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

Santa 
Cristina 
d'Aro 

Tarda 
Màgica 

El Gran Museu de la Màgia 
"La Casa Màgica" realitzarà 
una visita guiada. Al 
finalitzar la visita es 
realitzarà una demostració 
de màgia. Si entre els 
participants, hi ha famílies 
amb infants se'ls 
obsequiarà, com a detall 
d´aquest dia, amb un joc 
màgic. 

El Gran Museu 
de la Màgia "La 
Casa Màgica" 

Santa 
Margarida i 
els Monjos 

La vida 
conventual 
al Castell de 
Penyafort 

Amb aquesta visita 
emprendrem un llarg viatge 
en el temps iniciant-nos en 
la reconquesta comtal 
catalana, per continuar amb 
la implantació de la 
contrareforma catòlica, les 
desamortitzacions i la 
revolució industrial, fins a 
l’esclat de la Guerra al 1936 
i la posterior arribada dels 
primers turistes americans. 

Castell de 
Penyafort 

Santa 
Margarida i 
els Monjos 

La guerra 
civil i 
l'aviació a 
Santa 
Margarida i 
els Monjos 

Ruta comentada: La guerra 
civil i la presència de 
l'aviació republicana a Santa 
Margarida i els Monjos. 

CIARGA 
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Santa Maria 
de 
Palautordera 

Església de 
Santa Maria, 
torre del 
campanar i 
el seu subsòl 

Visita per descobrir el 
darrers estudis del subsòl de 
l'església, així com diferents 
elements arquitectònic i 
artístics de l'edifici i del seu 
voltant (torre del campanar 
de l'antic palau del segle 
XIII, vitralls barrocs de 
segle XVII, retaule de Sant 
Pere del segle XVI...). 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

Sentmenat Visita guiada 
al castell de 
Sentmenat 

Visita per les plantes 
accessibles del Castell, on 
apart de rebre la informació 
sobre la seva història i 
poder fer una mica 
d'arqueòlegs llegint el que 
ens expliquen les seves 
parets, es podrà veure els 
àmbits de museïtzació 
dedicats al món de la 
pagesia fent incidència en 
com era la pagesia al segle 
XVII. 

Grup d'amics 
del Museu-
Arxiu de 
Sentmenat 

Solsona Visita guiada 
a l'exposició 
El Solsonià 

Solsonià és el nom que rep 
la caracterització de les 
restes arqueològiques que 
ens han arribat de la 
població que va viure als 
altiplans de la Catalunya 
central durant el neolític 
mitjà. L’exposició del Museu 
ofereix un viatge en el 
temps per esbrinar com 
vivien aquestes comunitats. 
La visita guiada anirà a 
càrrec dels tècnics del 
Museu. 

Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Subirats Ruta guiada 
Torre-
ramona, 
sorprenent i 
misteriosa 

Recorregut exterior pel 
poble medieval de Torre-
ramona. 

Ajuntament de 
Subirats 
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Tarragona Visita guiada 
al teatre 
romà de 
Tarragona 

El teatre fou un dels tres 
edificis d'espectacles dels 
que gaudien els seus 
habitants. Apropa't i 
t'explicarem com era, quins 
eren els espectacles que es 
feien, i quin era el paper 
que jugava dins de la trama 
urbana. 

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona 

Tarragona Redescobrei
x el Museu 
del Port de 
Tarragona 

Visita a la nova seu del 
Museu del Port al Tinglado 2 
del Moll de Costa per 
redescobrir les col.leccions 
del nostre fons patrimonial. 
La visita finalitza amb un 
viatge,  per l'interior del 
port, amb golondrina. 

Museu del Port 
de Tarragona 

Tàrrega Visita amb 
poesia el call 
de Tàrrega 

Visita al call de Tàrrega amb 
poesies de Moixé Natan, un 
dels jueus més rics i 
influents del seu temps. Va 
viure una de les èpoques 
més convulses del call de 
Tàrrega i la seva vida és 
plena d'anècdotes. Moixé 
Natan va ser, sobre tot, un 
dels escriptors en llengua 
hebrea més importants de 
la Catalunya medieval. 

Museu 
Comarcal de 
l'Urgell / 
Ajuntament de 
Tàrrega 

Térmens Visita guiada 
a l'antiga 
església de 
Sant Joan i 
poble vell 

L'església de Sant Joan "el 
vell" de Térmens conserva 
uns vestigis que es 
remunten a tres mil anys 
enrere. La visita comentada 
ens permetrà poder fer 
aquest viatge en el temps i 
conèixer les diverses etapes 
històriques que han 
configurat aquest temple i 
per extensió, tota l'antiga 
vila closa. 

Ajuntament de 
Térmens 
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Terrassa Visita guiada 
"Els racons 
amagats del 
mNACTEC" 

Descoberta de 3 espais 
habitualment no visitables 
del mNACTEC: les voltes de 
la teulada, les sales de 
reserva on es preserven 
objectes de la col·lecció no 
exposats i el taller de 
restauració del Museu. A 
càrrec de Mercè Gual, 
restauradora del Museu. 

  

Terrassa Passejada 
per les 
voltes de la 
teulada del 
mNACTEC 

Coneixerem la figura de 
Lluís Muncunill, arquitecte 
d’aquesta fàbrica 
modernista, els trets 
característics de la volta 
catalana i caminarem per la 
teulada de l'edifici. 

  

Terrassa Vallparadís, 
un parc 
d'històries 

L'any 2020 es commemoren 
els 25 anys de la renovació 
d'aquest parc. Vallparadís 
compta amb importants 
vestigis que van de la 
prehistòria a l'actualitat. 
Podem destacar alguns 
elements patrimonials com 
són el Castell Cartoixa de 
Vallparadís, la Seu d'Ègara, 
la Casa Baumann... 

Museu de 
Terrassa 

Tiurana visites 
guiades 
Tiurana 
Monumental 

La visita 'Tiurana 
Monumental' et descobrirà 
els monuments traslladats 
de l'antiga vila i els nous, 
així com l'ermita romànica 
de Solés i tota l'oferta 
cultural que es fa durant 
l'any al municipi. 

Ajuntament de 
Tiurana 

Tona Visita guiada 
al Parc 
Arqueològic 
del Camp de 
les Lloses 

Visita al jaciment del Camp 
de les Lloses i a les 
col.leccions permanents del 
seu centre d'interpretació. 
Descobriment d'un els 
primers pobles romans de 
Catalunya i de la vida 
quotidiana de la comunitat 
que hi va viure fa 2100 
anys. 

Centre 
d'Interpretació 
el Camp de les 
Lloses 
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Tona Ruta urbana 
de Tona 

Descobrir el naixement de la 
Tona moderna i els canvis 
del poble contemporani tot 
passejant pels seus carrers i 
places. Cases, edificis i 
monuments emblemàtics, 
històries i anècdotes per 
aproximar-nos a la població 
i al poble. 

Centre 
d'Interpretació 
el Camp de les 
Lloses 

Torà Visita al 
museu de la 
fusteria Cal 
Ventureta 

Visita a la que va ser, 
durant 4 generacions, la 
fusteria Ventureta, avui 
convertida en espai 
museïtzat on es poden 
veure eines de fuster, 
ebenista i boter, sentint les 
explicacions del Jaume, el 
fill del darrer fuster.  

Associació del 
Patrimoni 
Artístic i 
Cultural Torà 

Torà Visita guiada 
al nucli antic 
de la Vila 

Visita al nucli medieval de la 
vila, format per estrets 
carrerons amb portals, 
passos coberts i petites 
places. Entre altres, veurem 
un antic forn comunal i la 
casa que va ser residència 
dels administradors dels 
Ducs de Cardona a Torà. 
Podeu completar la visita 
anant al museu de la 
Fusteria Ventureta i a la 
casa de Cultura Cal Gegó 

Associació del 
Patrimoni 
Artístic i 
Cultural Torà 

Tornabous Redescobrint 
Companys 

Redescobreix l'exposició 
permanent del Centre 
d'Interpretació Lluís 
Companys, que va tornar a 
obrir les seves portes el 
passat 11 de setembre. Ens 
trobaràs al poble natal de 
Companys, El Tarròs, 
integrat al terme municipal 
de Tornabous, on s'emplaça 
la ciutat ibèrica del Molí de 
l'Espígol, que també podràs 
visitar (prèvia reserva) 
durant les JEP. 

Centre 
d'Interpretació 
Lluís Companys 
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Torredembar
ra 

Visites 
guiades al 
Far de 
Torredembar
ra 

Visites al Far de 
Torredembarra. Durada de 
la visita de 30 minuts. 
Aforament limitat a 5 
persones (mateix nucli 
familiar). No apte per a 
persones amb mobilitat 
reduïda ni cadira de rodes. 
No recomanada a 
embarassades, persones 
amb vertigen o malalties 
cardiovasculars i menors de 
5 anys. 

Oficina de 
Turisme de 
Torredembarra 

Torroella de 
Montgrí 

Visita guiada 
a Santa 
Maria del 
Palau 

El 2019 varen finalitzar els 
treballs de restauració de 
l’església de Santa Maria del 
Palau. Ara, us convidem a 
conèixer de primera mà 
aquests treballs i descobrir 
aquesta església d’origen 
romànic amagada enmig del 
massís del Montgrí. Un 
element patrimonial d’elevat 
interès històric, arqueològic 
i arquitectònic del Baix Ter. 

Museu de la 
Mediterrània 

Toses Església de 
Sant Víctor 
de Dòrria 

Catalonia Sacra organitza 
una visita guiada per 
descobrir l'església 
romànica de Sant Víctor de 
Dòrria i les seves pintures 
murals. 

Catalonia Sacra 

Ullastret Ruta Josep 
Pla a 
Ullastret 

Gaudiu de les restes 
arqueològiques, un dels 
paisatges empordanesos 
més espectaculars i la 
literatura de Josep Pla en 
una mateixa activitat. 

Fundació Josep 
Pla 

Vacarisses Ruta del 
patrimoni 
ferroviari de 
Vacarisses 

Explicarem la història de la 
línia ferroviària Barcelona-
Saragossa i de com 
Vacarisses va reivindicar i 
lluitar durant gairebé 40 
anys per aconseguir estació 
pròpia. També coneixerem 
el pont de Sanana que va 
ser escenari 
d’esdeveniments a la III 

Ajuntament de 
Vacarisses 
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guerra carlina i la història 
de com s’acabà construint 
un baixador ferroviari a 
Torreblanca. 

Valldoreix Professional
s del 
patrimoni: el 
restaurador 

Visita guiada a les 
instal·lacions del Centre de 
Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya de la mà dels 
seus professionals. 

Catalonia Sacra 

Vallirana Visita 
autoguiada 
als forns de 
calç de Can 
Prunera 

Antigament l’obtenció de 
calç es feia a través d’uns 
forns que durant dies coïen 
les roques extretes de la 
pedrera que acompanyaven. 
Els recentment restaurats i 
museïtzats forns de calç de 
Can Prunera ofereixen la 
possibilitat de conèixer 
aquesta activitat de primera 
mà a través d’una visita 
autoguiada seguint l’itinerari 
que proposa Natura Local. 

Ajuntament de 
Vallirana 

Valls Visita guiada 
al Jaciment 
de 
Fontscaldes 

Aquest 2020 es compleixen 
100 anys de l’excavació del 
més interessant i complet 
de tots els forns antics 
trobats a Catalunya, el Forn 
Ibèric de Fontscaldes. Per 
tal de commemorar aquesta 
fita la Comissió 
d’Arqueologia de l’IEV el 
mes de febrer iniciava un 
seguit d’actes al voltant de 
l’efemèride. 

Institut 
d'Estudis 
Vallencs 

Verdú Visita guiada 
al nucli antic 
de Verdú 

Verdú és una vila carregada 
d’història, de cases 
senyorials, és la vila dels 
sillons, de la verema i el vi. 
La visita guiada us permetrà 
conèixer el nucli antic: les 
principals sales del Castell 
de Verdú, l’Església 
Parroquial de Santa Maria i 
la Casa-Santuari de Sant 
Pere Claver jesuïta 
missioner nascut a Verdú. 

Ajuntament de 
Verdú 



  

                              62 JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI 

Vic Visita guiada 
al centre 
històric de 
Vic 

La visita consta d'un 
recorregut exterior pel 
centre històric passant per 
la plaça Major, el pont 
romànic, les adoberies, el 
temple romà... amb 
entrades breus a la nau 
central de la catedral i a la 
principal col·lecció del MEV, 
sala de romànic i gòtic 

Ajuntament de 
Vic 

Vic Desperta el 
patrimoni 
del Museu 
Episcopal de 
Vic 

A vegades, el nostre 
patrimoni és tan proper que 
se’ns fa invisible. Amb 
aquesta activitat 
descobrirem una nova 
manera d’acostar-nos a les 
obres del museu: la 
fotogrametria; una tècnica 
de captació d’imatge 
consistent en l’elaboració de 
models 3D. El patrimoni, 
resta adormit. Cal aprendre 
a despertar-lo! 

Museu 
Episcopal de Vic 

Vic Visió 
romànica al 
Museu 
Episcopal de 
Vic 

Una visita exclusiva que 
inclou un recorregut per la 
magnífica col·lecció d’art 
romànic del Museu Episcopal 
de Vic i pujar al campanar 
romànic més alt de 
Catalunya per veure, des 
d’aquest alt mirador de 
46m, com la ciutat de Vic 
està inserida dins l’entorn 
natural de la Plana de Vic. 

Museu 
Episcopal de Vic 

Vic Mira, toca, 
olora i 
escolta l’art 
en família 

Heu imaginat mai que una 
peça de museu es pugui 
mirar però també escoltar o 
olorar? Amb aquesta visita 
familiar descobrireu que les 
obres d’art del Museu 
Episcopal de Vic no només 
es poden gaudir amb la 
vista, sinó també amb la 
resta de sentits.  

Museu 
Episcopal de Vic 
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Vic Professional
s del 
patrimoni: 
l'arqueòleg 

Visita a les excavacions del 
claustre de la Catedral de 
Sant Pere de Vic guiada per 
Josep Maria Vila, l'arqueòleg 
que les ha dirigit. 

Catalonia Sacra 

Vic Educació i 
religió en 
època 
romana 

Amb el títol Educació i 
religió en època romana es 
proposa una visita guiada al 
temple Romà de Vic on 
s'exposen els elements 
estructurals que conformen 
un temple romà però també 
l'evolució de la seva aparició 
i ús, el seu paper en 
l'educació i la societat 
romana, i també en la 
comunitat indígena. 

Patronat 
d'Estudis 
Osonencs 

Vilabella Vilabella, 
visita guiada 
per la Vila 
Closa i la 
Pinacoteca 

Visita pel casc antic de 
Vilabella amb aturades en 
les diferents capelletes 
votives que hi trobem. Es 
continuarà amb una visita al 
Museu Pinacoteca, gestionat 
per la Fundació Mn. 
Comamala, en la qual 
podrem gaudir d’una 
col·lecció de pintura 
religiosa dels segles XVI a 
XIX, una exposició de la 
vida rural i una sala de 
paleontologia.  

Ajuntament de 
Vilabella 

Vilafant Visita a Palol 
Sabaldòria i 
l'entorn del 
manol 

Jornada de portes obertes i 
xerrada sobre la 
importància arquitectònica i 
cultural de Palol Sabaldòria 
a mans de l'arqueòloga (i 
directora de les 
prospeccions i excavacions 
efectuades els darrers anys) 
Anna Augé, i sobre la 
importància del medi 
natural on hi està ubicat (riu 
Manol) a càrrec del regidor 
de Medi Ambient. 

Palol Sabaldòria 
- Vilafant 

Vilanova i la 
Geltrú 

El museu de 
don Víctor 

Visita comentada al voltant 
de les col·leccions originals 
formades en vida de Víctor 
Balaguer. 

Biblioteca 
Museu Víctor 
Balaguer 
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Vilanova i la 
Geltrú 

Arquitectura 
i símbols del 
Museu 
Balaguer 

Visita temàtica al voltant de 
les singularitats de l'edifici 
de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, i amb atenció a la 
simbologia dels seus 
esgrafiats.  

Biblioteca 
Museu Víctor 
Balaguer 

Vilanova i la 
Geltrú 

El rebost de 
l'àvia 

Visita dedicada a la cuina i 
l’alimentació del segle XIX 
per conèixer diferents 
costums i tradicions, així 
com les formes de 
conservació dels aliments al 
segle XIX.   

Museu 
Romàntic Can 
Papiol 

Vilanova i la 
Geltrú 

Visites 
guiades al 
Museu 
Romàntic 
Can Papiol 

Tot un viatge en el temps al 
segle XIX: veniu a descobrir 
Can Papiol i la seva història! 

Museu 
Romàntic Can 
Papiol 

Vilanova i la 
Geltrú 

Visita a la 
Cambra del 
Tint 

Antigament les xarxes es 
confeccionaven amb fibres 
naturals. Per allargar-ne la 
durabilitat, camuflar-les al 
mar i donar-li “empesa” 
(terme mariner que significa 
“tenir més forma, més 
caiguda”), s’havien de 
tenyir. Descobrirem l'espai 
on es portava a terme 
aquesta activitat.  

Espai Far 
(Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú) 
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TALLERS 

Algerri Desperta el 
Patrimoni 
d'Algerri 

L'activitat pretén descobrir 
mentre cataloguem i 
digitalitzem, les portes de 
cases històriques del 
municipi d'Algerri. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! 
#despertaelpatrimoni. 
Caldrà disposar d'un telèfon 
intel·ligent. 

Ajuntament 
d'Algerri 

Artesa de 
Segre 

Desperta el 
patrimoni de 
Seró 

Activitat de creació de 
models 3D de les estàtues-
menhir de Seró mitjançant 
l'ús d'un telèfon intel·ligent. 
Una nova manera divertida 
d’acostar-nos al patrimoni 
que ens envolta. Descobreix 
les 3D per despertar el 
patrimoni: Descobreix, 
Digitalitza i Difon! 
#despertaelpatrimoni 

Ajuntament 
d'Artesa de 
Segre 

Barcelona Art Primer 
en família 

Visita taller que combina 
una passejada guiada per 
l’exposició Art Primer amb 
puzles i jocs visuals per 
experimentar de primera 
mà l’univers creatiu de la 
prehistòria. 

Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya – 
Barcelona 

Barcelona Pedra 
vestida de 
llum. 
Aproximació 
a la 
documentaci
ó fotogràfica 

L'ús de la fotografia en un 
conjunt patrimonial com la 
Catedral de Barcelona té 
molts vessants. La càmera 
fotogràfica és el que plasma 
la relació i la interactuació 
de la pedra amb la llum. 
Taller per analitzar les 
mirades possibles des de 
dins mateix del patrimoni. 
Imprescindible que cada 
inscrit porti una càmera 
fotogràfica o un telèfon 
mòbil. 

Catedral de 
Barcelona 
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Barcelona Patri… què? 
Fotografiar i 
fotografiar-
se en el 
patrimoni 

Si no penges les fotos a 
Instagram, com sabran que 
hi has estat? Les fotos 
envien un missatge? Taller 
fotogràfic per a nois i noies 
de 12 a 16 anys. El taller es 
farà amb el telèfon mòbil de 
cada participant. 

Catedral de 
Barcelona 

Barcelona Desperta el 
patrimoni 
del Palau 
Moja de 
Barcelona 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements del 
Palau Moja de Barcelona 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Palau Moja 
(Barcelona) 

Barcelona Desperta el 
patrimoni 
del Museu 
d'Història de 
Catalunya 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements del 
Museu d'Història de 
Catalunya mitjançant l'ús 
d'un telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Museu 
d’Història de 
Catalunya 
(Barcelona) 

Barcelona Desperta el 
Patrimoni 
del monestir 
de Sant Pau 
del Camp 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements del monestir de 
Sant Pau del Camp 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 
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Barcelona Desperta el 
Patrimoni 
del Museu 
Diocesà de 
Barcelona 

Activitat de creació de 
models 3D a partir de peces 
de la col·lecció del Museu 
Diocesà de Barcelona 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 

Breda Desperta el 
Patrimoni 
del monestir 
de Sant 
Salvador de 
Breda 

Activitat de creació de 
models 3D a partir de peces 
del monestir de Sant 
Salvador de Breda 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Descobreix les 
3D per despertar el 
patrimoni: Descobreix, 
Digitalitza i Difon! 
#despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 

Capellades Descobriu 
com es fa un 
full de paper 
artesanal! 

Fins fa 200 anys el paper 
que es feia al món era fet a 
mà i a partir de draps vells! 
Avui, al Museu hi podeu 
reviure el procés 
d’elaboració del paper fet a 
mà. A més, gaudireu de 
l’experiència de fer paper 
amb les vostres pròpies 
mans! Tenim tallers per a 
petits i grans! 

Museu Molí 
Paperer de 
Capellades 

Cerdanyola 
del Vallès 

Taller 
familiar: útil 
com un llibre 

Taller familiar, adreçat al 
públic general, per la 
creació d'una mini publicació 
casolana. Inscripció prèvia 
(places molt limitades). 

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Girona Taller 
"Elaboració 
d'un 
pergamí" 

L'escriptura era un de les 
tasques assignades al 
monjos, i el pergamí un dels 
materials que usaven com a 
suport. Sabeu com 
s'elaboraven? Sabeu la 
importància socioeconòmica 
que van jugar? Coneixeu la 
seva història? Us convidem 

Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya – 
Girona 
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a descobrir-ho en aquest 
taller on s'experimenta la 
seva elaboració tal i com es 
feia en època medieval. 

Girona Desperta el 
Patrimoni de 
la Catedral 
de Girona 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements de la Catedral de 
Girona mitjançant l'ús d'un 
telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 

Granollers Viquimarató: 
El Patrimoni 
de 
Granollers 

L'Arxiu Municipal de 
Granollers i les Biblioteques 
de la ciutat organitzen una 
viquimarató per ampliar la 
informació de la Viquipèdia 
sobre el patrimoni 
arquitectònic de Granollers. 

Arxiu Municipal 
de Granollers 

l'Espluga de 
Francolí 

Desperta el 
patrimoni 
del Museu de 
la Vida Rural 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements 
patrimonials del Museu de la 
Vida Rural mitjançant l'ús 
d'un telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. 

Museu de la 
Vida Rural 

Manresa Desperta el 
Patrimoni de 
la Seu de 
Manresa 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements de la basílica 
gòtica de la Seu de Manresa 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 
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Mataró Desperta el 
Patrimoni de 
la Casa Coll i 
Regàs 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements de la 
Casa Coll i Regàs de Mataró 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Casa Coll i 
Regàs 

Moià Taller del 
Brunzidor al 
poblat 
prehistòric 

Construeix un "brunzidor" i 
emporta-te'l a casa. 
Aquesta eina documentada 
des del paleolític superior et 
permetrà ser un prehistòric i 
conèixer les primeres 
matèries i les tècniques de 
fabricació d’instruments i 
d'art dels primers homo 
sapiens. 

Museu de Moià 

Montblanc Desperta el 
Patrimoni 
del santuari 
de la Serra 
de 
Montblanc 

Activitat de creació de 
models 3D a partir dels 
elements del santuari de la 
Mare de Déu de la Serra de 
Montblanc mitjançant l'ús 
d'un telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 

Montcada i 
Reixac 

Desperta el 
patrimoni de 
Montcada i 
Reixac 

Activitat lúdica i 
participativa a on 
descobrirem les col·leccions 
del museu municipal a partir 
de la fotogrametria, una 
tècnica que ens permetrà 
amb els nostres telèfons 
mòbils crear models en 3D 
de diferents peces del 
museu i difondre'ls per les 
xarxes. Vine i col·labora per 
despertar el patrimoni de 
Montcada i Reixac!  

Museu 
Municipal de 
Montcada i 
Reixac 
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Móra d'Ebre Taller 
d'iniciació a 
la guitarra i 
el guitarró 
tradicionals 

Taller didàctic de guitarra i 
guitarró tradicionals 
catalans centrats en la 
tècnica i ritmes tradicionals 
(jota, fandango, seguidilla i 
bolero) de les Terres de 
l'Ebre a càrrec de Sergi 
Masip, lutier, músic i mestre 
d’instruments de l'Escola "Lo 
Canalero" (Roquetes) i 
membre de l'associació 
etnogràfica Espai de So i la 
Rondalla dels Ports.  

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 

Polinyà Els colors del 
romànic 

Els colors del romànic és 
una activitat efectuada pels 
alumnes de tercer de l'ESO 
que durant el curs 2019-
2020 han estudiat l'Edat 
Mitjana i volen comunicar 
els seus coneixements a 
alumnes de 5è de primària 
de les escoles de Polinyà.  

Ajuntament de 
Polinyà 

Reus Desperta el 
Patrimoni de 
la Bòbila 
Sugranyes 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements 
patrimonial mitjançant l'ús 
d'un telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Bòbila del 
Sugranyes 

Reus Desperta el 
Patrimoni de 
la Prioral de 
Sant Pere de 
Reus 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements de l'església 
Prioral de Sant Pere de Reus 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 
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Ripoll Desperta el 
patrimoni 
del Museu 
Etnogràfic 
de Ripoll 

Activitat de creació de 
models 3D a partir de peces 
de la col·lecció del ferro del 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Sí, Museu 
Etnogràfic de 
Ripoll 

Ripoll Desperta el 
Patrimoni 
del monestir 
de Ripoll 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements del monestir de 
Ripoll mitjançant l'ús d'un 
telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 

Rodonyà Desperta el 
patrimoni 
del castell de 
Rodonyà 

Activitat per descobrir els 
elements singulars del 
conjunt arquitectònic del 
Castell de Rodonyà que de 
vegades passen 
desapercebuts. Amb el 
propòsit d'identificar-los i 
conèixer el seu context 
històric es proposa fer la 
seva digitalització 3D per tal 
de difondre-ho pels telèfons 
mòbils i les xarxes 
socials.  #despertaelpatrimo
ni 

CASTELL DE 
RODONYÀ 

Roquetes Xarrada-
concert: 
Sons de la 
Terra 

Taller didàctic d'instruments 
tradicionals catalans (més 
d'una vuitantena) a càrrec 
de Ferran Roca, músic i 
tècnic cultural, membre de 
l'associació etnogràfica 
Espai de So i coordinador 
del Campus de Cultura 
Popular EBREFOLK de Móra 
d'Ebre (Ribera d'Ebre). 

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 



  

                              72 JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI 

Sant Cugat 
del Vallès 

El vi de 
piment. 
Alimentació 
medieval al 
Monestir 

Vols saber què bevien els 
monjos i per què? En aquest 
taller ho aprendràs i podràs 
elaborar el teu vi de 
piment. A càrrec de Delfi I. 
Nieto i Maria Casals, 
especialistes en història 
medieval.  

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sant Cugat 
del Vallès 

Desperta el 
Patrimoni 
del monestir 
de Sant 
Cugat del 
Vallès 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements 
patrimonials del Monestir de 
Sant Cugat mitjançant l'ús 
d'un telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sant Joan 
de les 
Abadesses 

Desperta el 
Patrimoni 
del monestir 
de Sant Joan 
de les 
Abadesses 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements del monestir de 
Sant Joan de les Abadesses 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Catalonia Sacra 

Sant Joan 
Despí 

Desperta el 
patrimoni de 
Sant Joan 
Despí 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements del 
patrimoni modernista de 
Sant Joan Despí mitjançant 
l'ús d'un telèfon intel·ligent. 
Una nova manera d’acostar-
nos al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Centre Jujol-
Can Negre, 
Ajuntament 
Sant Joan Despí 
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Santa 
Cristina 
d'Aro 

Constructors 
de 
megapedres 

Mitjançant racons 
d’arqueologia experimental, 
els participants aniran 
descobrint com vivien les 
societats que van construir 
els dòlmens com la Cova 
d’en Daina: la tecnologia, 
els atuells, l’art, els 
poblats... 

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

Solsona Travessa la 
línia i viu 
l'arqueologia 

Dues activitats familiars 
relacionades amb l’exposició 
“El Solsonià”. Els nens i 
nenes podran treballar en la 
recreació d’un jaciment real, 
ideal per excavar, 
documentar, fotografiar, 
dibuixar...I els més petits 
podran experimentar amb 
llavors, ossos i eines 
prehistòriques. 

Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Tarragona Desperta el 
patrimoni 
del MNAT 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements 
patrimonials del MNAT a 
través de l'ús d'un telèfon 
intel·ligent o tauleta. Una 
manera de conèixer les 
utilitats i usos del 3D en el 
patrimoni i descobrir què 
s'amaga al Museu. 
Descobreix, digitalitza i 
difon! #despertaelpatrimoni 

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona 
(Tarragona) 

Tarragona Desperta el 
Patrimoni 
del Pont del 
Diable 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements 
patrimonials al Pont del 
Diable de Tarragona 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Parc Ecohistòric 
del Pont del 
Diable 
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Tarragona Desperta el 
Patrimoni 
del Fòrum 
Provincial-
Pretori romà 

Activitat de creació de 
models 3D a partir 
d'elements del Fòrum 
Provincial-Pretori romà de 
Tarragona mitjançant l'ús 
d'un telèfon intel·ligent. Una 
nova manera d’acostar-nos 
al patrimoni que ens 
envolta. Descobreix les 3D 
per despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! 
#despertaelpatrimoni. 

Desperta el 
Patrimoni del 
Fòrum 
Provincial-
Pretori romà 

Terrassa Activitat 
familiar: Soc 
mestre 
d’obres 

El Museu de Terrassa us 
proposa una activitat 
familiar, adreçada a infants 
de 3 a 10 anys."Soc mestre 
d'obres" ens convida a 
apropar-nos a l'època 
medieval i a conèixer alguns 
dels retaules gòtics de 
l'església de Santa Maria 
(Seu d'Ègara). 
Posteriorment, els infants 
elaboraran un treball 
creatiu. 

Museu de 
Terrassa 

Tivenys Xarrada-
concert: 
Sons de la 
Terra 

Taller didàctic per a tots els 
públics d'instruments 
tradicionals catalans (una 
vuitantena) a càrrec de 
Ferran Roca, músic i tècnic 
cultural, membre de 
l'associació etnogràfica 
ESPAI DE SO (Tortosa) i 
coordinador de Campus de 
Cultura Popular EBREFOLK 
de Móra d'Ebre. 

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 

Tivenys Taller 
d'iniciació al 
ball 
tradicional 
de Terres de 
l'Ebre 

Taller didàctic i de nivell 
inicial de ball tradicional de 
les Terres de l'Ebre com ara 
jotes, fandangos i boleros 
de rondalla a càrrec de 
Miquel-Àngel Flores, 
etnògraf i mestre de ball i 
membre de l'associació de 
recerca etnogràfica ESPAI 
DE SO. 

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 



  

                              75 JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI 

Tona Coure 
farinetes 
púniques i 
fer farina al 
Camp de les 
Lloses 

Matinal de tallers sobre 
patrimoni agrari de la Xarxa 
de Patrimoni Rural. 
Ecomuseu del Blat. Taller de 
reconeixement de cereals i 
molta de farina, i taller de 
coure farinetes amb la 
recepta romana dirigit pel 
director del Museu del pa de 
Tona, Joaquim Sañé. 

Centre 
d'Interpretació 
el Camp de les 
Lloses 

Torroella de 
Montgrí 

Construcció 
de caixes niu 
i menjadores 
per a ocells 

En motiu de l’exposició 
actual us proposem una 
activitat adreçada als més 
petits de la casa (de 6 a 10 
anys): un taller de 
construcció de caixes niu i 
menjadores per a ocells 
amb materials reciclats. Uns 
refugis i espais 
d’avituallament pels ocells 
que ens visiten al nostre 
jardí, als parcs o per a 
aquells que viuen en plena 
natura. 

Fundació 
Privada Mascort 

Torroella de 
Montgrí 

Desperta el 
patrimoni 
del Museu de 
la 
Mediterrània 

Activitat de creació de 
models 3D d'elements del 
Museu de la Mediterrània 
mitjançant l'ús d'un telèfon 
intel·ligent. Una nova 
manera d’acostar-nos al 
patrimoni que ens envolta. 
Descobreix les 3D per 
despertar el patrimoni: 
Descobreix, Digitalitza i 
Difon! #despertaelpatrimoni 

Museu de la 
Mediterrània 

Tortosa Taller cançó 
improvisada: 
jota 
tortosina i 
glosa 
mallorquina 

Taller didàctic per aprendre 
a fer poesia cantada 
improvisada, centrada en 
l'ensenyament de la cançó 
(cobla) i melodia de la jota 
tortosina (de 6 versos) i les 
diferents estrofes i tonades 
de la glosa mallorquina a 
càrrec de la versadora 
Antònia Nicolau "Pipiu" 
(Manacor, Mallorca) i 
membre de l'associació 
etnogràfica Espai de So. 

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 
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Tortosa Taller 
d'iniciació al 
ball 
tradicional 
tortosí 

Taller didàctic de balls 
tradicionals de Tortosa i la 
seua àrea com el "Ball de 
Panoli" o "Ball del dolçainer" 
(Capdeball) i altres gèneres 
de ball de rondalla com la 
jota i el ball de tres, el 
fandango, el bolero... a 
càrrec dels mestres de ball 
Miquel-Àngel Flores i 
Gemma Curto (Trencadansa 
i Espai de So) 

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 

Vilallonga 
de Ter 

Els Petits 
Detectius a 
Vilallonga de 
Ter 

Qui ha apagat els llums? A 
Vilallonga de Ter ningú se'n 
sap avenir! El poble s'ha 
quedat a les fosques! 
Segueix els petits detectius 
del patrimoni per resoldre el 
misteri! 

País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer 

Vilanova i la 
Geltrú 

Taller 
familiar “La 
Gimcana de 
Baix-a-mar" 

En Pere és un pescador molt 
despistat que ha perdut tots 
els seus objectes 
a  diferents llocs de Baix-a-
mar. Ajuda’l a trobar-los!!. 
Activitat familiar 
autoguiada. Per a famílies 
amb infants a partir de 5 
anys  

Espai Far 
(Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú) 

  



  

                              77 JORNADES EUROPEES  
DE PATRIMONI 

CONFERÈNCIES 

Abrera La història 
del temple 
de Sant Pere 
d'Abrera 

L’abrerenca Maria Soler 
Sala, doctora i professora 
d'Història i Arqueologia 
Medieval a la Universitat de 
Barcelona i Vicerectora de la 
UB, oferirà una conferència i 
visita al temple de Sant 
Pere d’Abrera. L’església, 
una bella mostra del primer 
estil romànic català, ja és 
documentada l’any 1110. 

Ajuntament 
d'Abrera 

Abrera La història i 
configuració 
del carrer 
Major 
d’Abrera 

El doctor Miquel Vives Tort 
exposarà en una conferència 
la història i configuració del 
carrer Major d’Abrera, des 
dels seus orígens remots 
com a antic camí fins al 
traçat i configuració actual, 
hereva dels edificis i 
equipaments de la primera 
meitat del segle XX. 

Ajuntament 
d'Abrera 

Ascó Conferència 
"Arqueologia 
d'Ascó" 

Conferència a càrrec de la 
Drª Margarida Genera i 
Monells tractant de la 
catalogació de les restes 
arqueològiques del fons 
Carmel Biarnès. 

Ajuntament 
d'Ascó 

Barcelona El Saló Sant 
Jordi del 
Palau de la 
Generalitat 

Cicle de conferències 
relacionades amb el 
projecte de posada en valor 
del Saló Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat, coincidint 
amb el IV centenari de la 
mort de Pere Blai (1620-
2020), arquitecte del Saló 
Sant Jordi. A càrrec del Sr. 
Marià Carbonell, Sr. Eduard 
Riu, Sra. Maite Toneu i Sra. 
Bet Capdeferro.  

Generalitat de 
Catalunya 
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Bigues i 
Riells 

Xerrada 
Joaquim Mir 
i Trinxet 

Xerrada sobre el pintor 
paisatgista Joquim Mir i 
Trinxet (1873-1940) a 
càrrec de Jordi Górriz, 
historiador de l'art i 
professor de la University of 
New Haven. A la xerrada es 
farà referència a la 
vinculació de Joaquim Mir i 
Trinxet amb el poble de 
Riells del Fai. 

Centre Cívic de 
Riells del Fai 

Castellar 
del Vallès 

Caràcters 
castellarencs
: Presentació 
del projecte. 

Presentació del projecte 
audiovisual basat en 
converses amb persones 
que viuen a Castellar del 
Vallès que ens ajudaran a 
fer un retrat de la vila a 
partir de les seves 
experiències personals 
envers la cultura, la història, 
l’associacionisme, el lleure, 
les relacions, etc.  

Centre 
d'Estudis de 
Castellar del 
Vallès 

Cubelles Conferència 
El jaciment 
ibèric de la 
Mota de Sant 
Pere 

Dani López, director de les 
excavacions al Jaciment 
ibèric de la Mota de Sant 
Pere ens presentarà els 
resultats del georadar i les 
investigacions dutes a terme 
al jaciment, així com les 
properes actuacions que 
estan previstes. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Granera Els Planella 
al Castell de 
Granera 

Presentació de 
documentació inèdita dels 
Planella (primers Barons de 
Granera). A càrrec de Vicent 
Lladonosa i Giró 

Ajuntament de 
Granera 

la Seu 
d'Urgell 

Conferència 
Josep 
Zulueta i 
Gomis 

Conferència  Josep Zulueta i 
Gomis (1858-1925). L’home 
que va canviar el Pirineu a 
càrrec de Carles Gascón. 

Espai Ermengol 
- Museu de la 
Ciutat 
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Manresa La fàbrica 
els Panyos 
(celebració 
del 
bicentenari) 

Encarem la celebració del 
bicentenari de la fàbrica 
més antiga de Catalunya i 
del sud d’Europa. 

Museu de la 
Tècnica de 
Manresa 

Manresa Cicle de 
coneixement 
romànic 

Conferència "Manresa i el 
seu comtat. De l'arribada 
del poder carolingi a la 
dotalia de l'any 1020" a 
càrrec de Xavier Costa, 
doctor en Cultures 
Medievals. 

Basílica Santa 
Maria de la Seu 
de Manresa 

Reus Jornada 
Seiem: 
Patrimoni i 
educació 

Presentar a la comunitat 
educativa les diferents 
accions que es fan de 
Patrimoni i Educació des de 
les Biblioteques Municipals 
de Reus, amb l'objectiu de 
donar a conèixer a la 
ciutadania el nostre 
patrimoni en el sentit més 
ampli (prems històrica local, 
equipaments...). Aquesta 
jornada es farà en format 
virtual. 

Biblioteca 
Central Xavier 
Amorós 

Sant 
Antoni de 
Calonge 

Ja 
utilitzaven 
suro a la 
vil•la 
romana del 
Collet 

Al Collet de Sant Antoni de 
Calonge, sobre restes d'una 
vil·la romana amb 
terrisseria, on ja utilitzaven 
ja el suro de la contrada, 
sorgí el medieval monestir 
de monges benedictines, 
protegit per torres de 
defensa, el qual fou 
convertit a la segona meitat 
del segle XX en luxosa casa 
senyorial. 

Ateneu Popular 
de Calonge i 
Sant Antoni 

Santa 
Cristina 
d'Aro 

Presentació 
dels béns de 
Santa 
Cristina 
d'Aro 
declarats 
BCIL 

L'arqueòleg Xavier Niell ens 
explicarà com es va optar 
per declarar BCIL tots els 
jaciments megalítics i dos 
jaciments singulars: el 
poblat iber de Plana Basarda 
i l'antiga església de Santa 
Cristina. 

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 
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Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 

Les masies 
de Santa 
Eulàlia des 
de la lliça de 
l'era 

Veurem les diferents masies 
de Santa Eulàlia des de 
l'exterior i farem petar la 
xerrada a la lliça de l'era de 
Can Pallars. 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Sitges Conferència: 
"El llibre 
català en 
temps del 
Modernisme
" 

Conferència a càrrec d'Aitor 
Quiney, comissari de 
l'exposició. Entorn del 1900, 
el món del llibre reflecteix 
les inquietuds filosòfiques i 
estètiques de la cultura 
catalana. 

Consorci del 
Patrimoni de 
Sitges 

Tortosa Els 7 Tresors 
de Tortosa 

Acte de presentació dels 7 
Tresors del patrimoni 
cultural de Tortosa que ha 
elegit la ciutadania tortosina 
en el marc de la campanya 
promoguda per 
l’organització de la Capital 
de la Cultura Catalana. 

Museu de 
Tortosa. 
Ajuntament de 
Tortosa 

Tortosa Xarrada "La 
jota, 
patrimoni 
immaterial 
de Terres de 
l'Ebre" 

Conferència sobre la 
rellevància, tipologia i 
procés de patrimonialització 
de la jota, declarada dansa 
d'Interès Nacional a 
Catalunya, a càrrec de 
l'etnògraf i museòleg Lluís-
Xavier Flores Abat 
(associació de recerca 
etnogràfica Espai de So). 
Presenta: Jordi Angelats 
(Casal Tortosí). 

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 
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ESPECTACLES 

Àger Concert 
"ruta de les 
estrelles" 

Un concert de música celta 
a l’església de la Col·legiata 
de Sant Pere d'Àger. 

Ajuntament 
d'Àger 

Barcelona La bona vida Queden molt lluny els temps 
dels caçadors-recol·lectors i 
uns nous costums s'estenen 
per tot el món. Tot? No, tot 
no! Hi ha una petita 
comunitat que es resisteix al 
progrés del neolític i 
defensa la bona vida del 
paleolític. Un concert per a 
tota la família amb cançons 
pop plenes d’humor. Us 
quedareu de pedra!  

Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya – 
Barcelona 

Barcelona Espais Enllà. 
Els clàssics 
de la 
literatura 
catalana en 
un clic 

Espectacle poètic en línia on 
s’emprèn un viatge a través 
de textos que descriuen 
espais reals, interiors o 
imaginaris. Com a suport 
s’utilitza el Mapa Literari 
Català, una eina que uneix 
literatura i paisatge.  

Espais Escrits. 
Xarxa del 
Patrimoni 
Literari Catal 

Cambrils Recreació de 
titelles 
romanes 
“Gladius i 
Medulina” 

Glàdius i Medulina és un 
espectacle en base a textos 
i testimonis de titelles 
antics. Narra la història de 
Medulina, que oblida el 
marit i els “bons costums” 
per fugir amb el seu amant. 
L’amant és un famós 
gladiador. Abans de fugir, 
però, el marit se 
n’assabenta i ho intenta 
impedir.  

Museu 
d'Història de 
Cambrils 

Collbató Marcel Gros 
"Contes 
amagats" 

Marcel Gros es presenta 
com un trobador de contes i 
empren un viatge per 
camins imaginaris plens de 
formes, papers, sons i 
colors... a la recerca de les 
històries que encara no són 
a dins dels llibres. 

Ajuntament de 
Collbató 
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Collbató Teatre "Mort 
a les 
cunetes" 

La història de “La Fossa de 
Can Maçana o els Fets de 
Súria”: l’afusellament de 
vuit republicans, civils, que 
van ser trets la nit del 9 de 
febrer de 1939, de la presó 
de Manresa i la fuga d’un 
novè.  

Ajuntament de 
Collbató 

Guardiola 
de 
Berguedà 

Titelles a la 
plaça: 
Llegenda del 
Castell de 
Guardiola 

Espectacle de titelles 
dedicat al públic infantil i 
familiar per conèixer la 
Llegenda del Castell de 
Guardiola de Berguedà. 

Entitat Torre de 
Guaita 

Guissona Música 
enmig del 
cardo de 
Iesso 

Música enmig del cardo de 
Iesso 

Museu de 
Guissona 

l'Escala Nuesia. 
Concert 
musical i 
poètic 
d'Ívida 
Cynara 

Nuesia. Concert musical i 
poètic amb performance al 
Cementiri Mariner. 
L'espectacle va a càrrec 
d'Ívida Cynara, artista 
singular.  

Museu de 
l'Escala 

Mataró Eumachia, la 
rica 
empresària 
que va 
canviar 
Pompeia 

Amb aquest monòleg 
coneixerem Eumachia, una 
rica empresària romana de 
Pompeia que estima la seva 
ciutat i vol, amb els seus 
diners, fer-hi construir un 
temple. El fet de ser una 
dona farà que no ho tingui 
gens fàcil, haurà d’utilitzar 
la seva intel·ligència i les 
seves dots diplomàtiques 
per aconseguir-ho. 

Museu de 
Mataró 

Sitges Concert. Duo 
Ribera Sàbat 

El duo Ribera Sàbat, 
integrat pels guitarristes 
catalans Maria Ribera Gibal i 
Jordi Sàbat Cots, té com a 
principal determinació 
artística la interpretació 
d'obres de compositors 

Consorci de 
Patrimoni de 
Sitges 
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ibèrics, en especial de 
principis del segle XX, 
ampliant el repertori estricte 
de guitarra amb 
arranjaments originals 
d'obres escrites per a altres 
instruments.  

Terrassa Concert de 
jazz amb 
TRO al pati 
del 
mNACTEC 

Concert-vermut jazz al pati 
històric del mNACTEC, en el 
marc del 39è Festival Jazz 
Terrassa. A càrrec de TRO: 
Pere Miró, saxo 
baríton; Xavi Castillo, 
contrabaix, i Joan Casares, 
bateria. 

Museu de la 
Ciència i de la 
Tècnica de 
Catalunya 
(Terrassa) 

Tortosa Concert de 
David Rebull 
i Elisa 
Huguet, 
violoncel i 
piano 

David Rebull és un jove 
violoncel·lista, membre de 
la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya, que destaca 
per la seva destresa. Elisa 
Huguet és pianista i 
professora del Conservatori 
de Música de Tortosa. 

Museu de 
Tortosa. 
Ajuntament de 
Tortosa 

Vilassar de 
Dalt 

Vi, música i 
patrimoni 

El recinte romà dels forns 
romans de la Fornaca 
acollirà un concert de 
versions, amb degustació de 
vi del celler Testuan de 
Cabrils. Música i vi en un 
enclau arqueològic dedicat a 
la producció de grans 
recipients per 
emmagatzemar el vi en 
època romana. Activitat 
amb places limitades. 
Inscripció prèvia fins el 8 
d’octubre .  

Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt 
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EXPOSICIONS 

Ascó Exposició 
arqueològica 
del fons 
Carmel 
Biarnés 

S'exposaran les peces 
arqueològiques del fons 
Carmel Biarnès, 
corresponents a les èpoques 
neolítica, metalls, ibèrica i 
romana trobades al terme 
municipal d'Ascó. 

 Ajuntament 
d'Ascó 

Collbató Exposició 
fotogràfica 
"Collbató, 
festa i 
tradició" 

Inauguració de la mostra de 
l’Associació fotogràfica 
Objectivament. Recull 
d’imatges de diferents 
manifestacions del cicle 
festiu tradicional a Collbató 
a càrrec de socis i sòcies de 
l’entitat fotogràfica. 

Ajuntament de 
Collbató 

el Vendrell El Concurs 
del Segle 

Amb motiu de la celebració 
del 50è aniversari de la 
victòria dels Nens del 
Vendrell en el Concurs de 
Castells de Tarragona, es 
podrà visitar a la sala 
d'exposicions temporals del 
Museu Deu una mostra 
fotogràfica d'aquest 
esdeveniment, així com una 
projecció inèdita d'un 
audiovisual. 

Museu Deu 

Guardiola 
de 
Berguedà 

Castell de 
Guardiola de 
Berguedà - 
Exposició 
fotogràfica 

Exposició fotogràfica dels 
avenços i de les troballes 
fetes en les excavacions 
arqueològiques del jaciment 
del castell de Guardiola de 
Berguedà dels darrers 10 
anys.   

Entitat Torre de 
Guaita 

Manresa Inauguració 
de 
l'exposició 
Antropocè 
(Humans vs 
la Terra) 

L'activitat humana sobre la 
Terra ha marcat una nova 
era des de la Segona Guerra 
Mundial. "Antropocè". dona 
nom a aquest canvi a gran 
escala que ha transformat 
radicalment el paisatge 
geològic i els ecosistemes 
del planeta. Inauguració a 
càrrec de la comissària. 

Museu de la 
Ciència i de la 
Tècnica de 
Catalunya 
(Terrassa) 
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Mataró Mataró: de 
Mancos a 
Djembereng. 
Paisatge 
sonor d'una 
ciutat 

 Obertura de la mostra 
«Mataró: de Mancos a 
Djembereng», una 
experiència de descoberta 
sonora de la ciutat que 
sorgeix de la voluntat 
d’explorar el patrimoni 
sonor mataroní i 
d’aproximar-nos a la 
diversitat que escoltem i 
compartim. 

Museu de 
Mataró 

Montmeló Records de 
l'antiga 
Fàbrica 
Cucurny 

Just a l’emplaçament on hi 
havia hagut l’antiga fàbrica 
Cucurny, l’actual Plaça 
Constitució, es celebrarà un 
seguit d’actes per tal 
d’explicar el que va suposar 
per a Montmeló i per a la 
història de Catalunya 
l'arribada d’aquesta 
empresa a les nostres 
terres. 

Ajuntament de 
Montmeló. 
Museu 
Municipal de 
Montmeló 

Mont-roig 
del Camp 

Exposició 
“Contra la 
pintura” de 
l’artista 
Jordi Abelló 

Integrada per "Trets" i el 
vídeo teòric "Contra les 
imatges/Contra l'art" es 
planteja a la manera de 
manifest per reivindicar la 
destrucció com un element 
més de creació i com 
homenatge a l’assassinat de 
la pintura de Miró. Creada 
per reivindicar l'esperit 
inconformista i transgressor 
de Miró, es mostrarà a la 
capella del mas un únic dia. 

Fundació Mas 
Miró 

Oristà Exposició: 
Tot un món 
de pedra 
seca 

És una exposició per al 
coneixement del patrimoni 
de la pedra seca que 
expliquen les principals 
tipologies constructives de 
pedra seca a casa nostra, 
les principals tècniques, 
materials i eines de treball 
així com altres elements 
essencials per comprendre 
aquest patrimoni i la seva 
importància com a element 
vertebrador del nostre 
territori. 

Consorci del 
Lluçanès 
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Sant 
Fruitós de 
Bages 

Presentació i 
exposició 
"Aigua i 
memòria de 
la Séquia" 

Sant Fruitós de Bages és un 
dels municipis en que la 
Séquia passa i ha estat de 
cabdal importància en 
l'abastament d'aigua al 
municipi. Aquesta activitat 
inclou una presentació a la 
importància de la Séquia 
com a element patrimonial i 
una rememoració de la 
memòria oral dels principals 
protagonistes.  

Museu de la 
vinya i el vi de 
Sant Fruitós de 
Bages 

Tortosa Inauguració 
del Festival 
d'intervencio
ns efímeres 
A Cel Obert 

Aquest any A Cel Obert 
presenta un format diferent; 
fem una pausa per fer una 
mirada enrere. Al pati del 
Museu, una exposició ens 
recordarà les 45 
instal·lacions que han 
format part del festival. 

Museu de 
Tortosa. 
Ajuntament de 
Tortosa 
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PORTES OBERTES 

Agramunt Portes 
obertes a la 
Fundació 
Privada 
Espai 
Guinovart 

La Fundació Privada Espai 
Guinovart organitza, amb 
motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni, una 
jornada de portes obertes, 
en el transcurs de la qual es 
s'oferirà una visita guiada 
(17.30h) per la col·lecció de 
la Fundació. 

Fundació 
Privada Espai 
Guinovart 

Agramunt Jornada de 
portes 
obertes a la 
Fundació 
Guillem 
Viladot 

Coincidint amb les Jornades 
Europees de Patrimoni, la 
Fundació Privada Guillem 
Viladot organitza una 
jornada de portes obertes a 
la seva seu, i a les 18.30 
hores oferirà una visita 
guiada. 

Fundació 
Privada Guillem 
Viladot 

Altafulla Jornada de 
portes 
obertes a la 
Vil·la 
romana dels 
Munts 

Jornada de portes obertes a 
la Vil·la romana dels Munts, 
una de les vil·les 
aristocràtiques més ben 
conservades de la Hispània 
romana. Una casa destinada 
a l'oci i al lleure de les elits 
de Tàrraco i que, de ben 
segur, va tenir un paper 
clau en les seves relacions 
socials, polítiques i 
econòmiques. 

Vil·la romana 
dels Munts 
(Altafulla) 

Banyoles Jornada de 
portes 
obertes als 
Museus de 
Banyoles 

Els Museus de Banyoles 
obren les seves portes a 
tothom que els vulgui visitar 
en el marc de les Jornades 
Europees del Patrimoni. 

Museus de 
Banyoles 

Barcelona Portes 
Obertes al 
Museu 
d'Història de 
Catalunya 

Visita l'exposició permanent 
del Museu d'Història de 
Catalunya, La memòria d'un 
país, i també l'exposició 
temporal, Epidèmies i 
pandèmies en la història 
d'Europa, de molta 
actualitat aquest any 2020. 

Museu 
d’Història de 
Catalunya 
(Barcelona) 
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Calaf Portes 
obertes al 
Castell de 
Calaf 

La jornada de portes 
obertes al Castell de Calaf 
ens permetrà conèixer tots 
els racons d’aquest  recinte 
emmurallat de la vila, datat 
del 1015. El març de 2011 
van finalitzar les tasques de 
restauració del castell per la 
seva rehabilitació integral. 
Aforament limitat. 

Ajuntament de 
Calaf 

Camarasa Jornada de 
portes 
obertes a la 
Roca dels 
Bous 

Jornada de portes obertes al 
jaciment neandertal de la 
Roca dels Bous.  

Ajuntament de 
Camarasa 

Cambrils Portes 
obertes 
Museu Molí 
de les Tres 
Eres 

Portes obertes al Museu Molí 
de les Tres Eres. 

Museu 
d'Història de 
Cambrils 

Cambrils Portes 
obertes a la 
Vil·la 
romana de la 
Llosa 

Portes obertes a la Vil·la 
romana de la Llosa  

Museu 
d'Història de 
Cambrils 

Castellar de 
n'Hug 

Portes 
Obertes a la 
fàbrica de 
ciment 
Asland 

L'antiga fàbrica de ciment 
Asland va funcionar del 
1904 fins al 1975, però les 
restes avui visibles encara 
posen de manifest 
l'espectacularitat d'un dels 
conjunts fabrils més 
increïbles de la 
industrialització catalana. La 
visita permet entendre 
l'impressionant conjunt 
declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional. 

Museu del 
Ciment Asland 
de Castellar de 
n'Hug 
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Castelló 
d'Empúries 

Portes 
Obertes a 
l'Ecomuseu 
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries 

Voleu descobrir quins van 
ser els principals canvis 
tecnològics que es van 
produir en la fabricació de 
farina ara fa uns 150 anys? 
Visita l'Ecomuseu Farinera 
de Castelló d'Empúries. 

Ecomuseu-
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries 

Castelló 
d'Empúries 

Portes 
obertes al 
Museu 
d'Història 
Medieval de 
la Cúria-
Presó 

Portes obertes al Museu 
d'Història Medieval de la 
Cúria-Presó, s. XIV de 
Castelló d'Empúries, un 
emblemàtic edifici construït 
a partir de 1336 pel comte 
d’Empúries l'Infant Pere I 
com a seu de la Cort de 
l'Audiència General del 
Comtat d'Empúries, el 
símbol del poder 
jurisdiccional comtal a tot el 
seu territori. 

Museu 
d'Història 
Medieval de la 
Cúria-Presó, s 
XIV 

Cerdanyola 
del Vallès 

Ca n'Oliver, 
un poblat 
ibèric laietà 

Durant les Jornades 
Europees de Patrimoni el 
Museu de Ca n’Oliver obrirà 
les seves portes als visitants 
perquè puguin visitar 
l’exposició permanent sobre 
la Cultura Ibèrica en la que 
els objectes, els interactius i 
les imatges ens presenten 
un món que va desaparèixer 
fa més de 2000 anys.  

Museu i Poblat 
Ibèric de Ca 
n'Oliver 

Cerdanyola 
del Vallès 

Els temples 
de la vall de 
les Feixes 

Jornada de portes obertes 
als dos espais patrimonials 
del Museu d'Història de 
Cerdanyola, l'església de St 
Iscle i Sta Victòria de les 
Feixes i l'ermita de Sta 
Maria de les Feixes. El dos 
edificis religiosos es troben 
a la vall de les Feixes de la 
serra de Collserola que 
s'obre a la plana del Vallès. 

Museu i Poblat 
Ibèric de Ca 
n'Oliver 
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Cerdanyola 
del Vallès 

Ideari de 
Latung La 
La . David 
Ymbernon 

Una proposta taronja i 
esbojarrada, juganera i 
poètica. David Ymbernon és 
artista, mag, performer, i 
totes aquestes facetes es 
poden veure reflectides al 
projecte batejat 
misteriosament com a 
"Ideari de Latung La La". 

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Cerdanyola 
del Vallès 

Dani 
Torrent. 
Blues 

Dani Torrent, autor del 
cartell de la 29,5 edició del 
Festival Internacional Blues 
de Cerdanyola és un 
destacat il·lustrador 
guanyador del premi 
Junceda i d'altres certàmens 
internacionals. L'artista 
mostrarà els esbossos, el 
procés de treball i l'original 
del cartell en el marc 
d'altres obres de la seva 
producció recent. 

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Cerdanyola 
del Vallès 

Portes 
obertes al 
Museu d'Art 
de 
Cerdanyola 

Jornada de portes obertes al 
Museu d'Art de Cerdanyola. 

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Constantí Portes 
obertes al 
Conjunt 
monumental 
de 
Centcelles 

Un magnífic conjunt 
arquitectònic que ens 
trasllada al final de l'època 
romana al nostre territori. 
Dins la sala principal, es 
conserva gran part del 
mosaic que decora la 
cúpula, un fet excepcional 
en sí mateix. 

Vil·la romana 
de Centcelles 
(Constantí) 

Cornellà de 
Llobregat 

Portes 
Obertes al 
Palau 
Mercader 

Us convidem a passejar per 
les sales del Museu Palau 
Mercader i conèixer les 
tasques menys visibles del 
dia a dia, de la mà dels 
professionals que hi 
col·laboren. A càrrec dels 
col·laboradors habituals del 
museu. 

Museu Palau 
Mercader 
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el Vendrell Portes 
Obertes a 
l'exposició 
Perucho-
Miró a El 
Vendrell 

L'any 1967 el poeta Joan 
Perucho i l’artista Joan Miró 
varen preveure l'obertura de 
la Fundació Miró al Vendrell. 
El projecte no va reeixir, 
però en aquesta exposició 
es detallen els fets més 
significatius. 

Museu 

Esplugues de 
Llobregat 

Portes 
obertes al 
Museu Can 
Tinturé. El 
teu espai 
amic 

Un museu amic que aposta 
per la calidesa i proximitat. 
Un espai diàfan i lluminós 
on tot el protagonisme el 
tenen les rajoles i es 
presenta un objecte quotidià 
com una autèntica peça de 
museus. La visita proposa 
un recorregut cronològic 
resseguint l’evolució estètica 
de la rajola de mostra, des 
de l’època medieval fins al 
segle XIX . 

Museus 
d'Esplugues de 
Llobregat 

Falset Portes 
obertes al 
Castell de 
Falset 

El Castell de Falset Museu 
Comarcal ofereix portes 
obertes a les dues 
exposicions del museu: 
"Dels orígens al present" i 
"Història del museu de 
Falset i Comarca". Oberts 
els espais de l’absis i el 
baluard. Aforament limitat. 

Castell de 
Falset Museu 
Comarcal 

Figueres Portes 
obertes al 
Castell de 
Sant Ferran 
de Figueres 

La seva vasta superfície, les
 sofisticades tècniques 
constructives i les vistes 
excepcionals sobre Figueres 
i l’Empordà faran que la 
visita al Castell de Sant 
Ferran no et deixi indiferent. 

Aj. de Figueres 
i Fund. Les 
Fortaleses 
Catalanes 

Flix Jornada de 
portes 
obertes al 
patrimoni de 
Flix 

Es visita el castell nou, un 
fortí militar carlista i un lloc 
excepcional per explicar el 
final de la Batalla de l'Ebre 
que va finalitzar als seu 
peus. També es visita un 
dels 12 refugis que hi ha a 
Flix i un molí d'oli que ja 
està documentat al segle 
XV. 

Associació 
cultural la Cana 
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Girona Viu la 
història de 
Girona 

El segon cap de setmana 
d'octubre, viu el patrimoni 
històric i cultural de Girona 
amb el Museu d'Història de 
Girona que celebra  les 
JEP2020 obrint les portes 
del Museu, de l'exposició 
temporal "Arqueologia a 
l'exili" i del refugi antiaeri 
del jardí de la Infància de 
manera gratuïta.  

Museu 
d'Història de 
Girona 

Hostalric Portes 
obertes al 
castell 
d'Hostalric 

Visita lliure al castell 
d'Hostalric per conèixer els 
diferents racons d'aquesta 
fortalesa moderna i 
contemplar el paisatge que 
l'envolta. 

Ajuntament 
d'Hostalric 

les Avellanes 
i Santa Linya 

Jornada de 
portes 
obertes a la 
Cova Gran 
de Santa de 
Linya 

Descobreix als teus 
avantpassats amb la 
jornada de portes obertes a 
la Cova Gran de Santa de 
Linya. 

Ajuntament de 
Les Avellanes i 
Santa Linya 

les Masies de 
Roda 

Portes 
obertes al 
Monestir de 
Sant Pere de 
Casserres 

Portes obertes al monestir 
de Sant Pere de Casserres, 
situat damunt d'una cinglera 
i envoltat de les aigües del 
pantà de Sau. És un dels 
conjunts monumentals més 
importants de l'arquitectura 
romànica catalana, l'únic de 
l'ordre benedictí 
a Osona situat a les Masies 
de Roda.  

Monestir de 
Sant Pere de 
Casserres 

l'Escala Portes 
Obertes al 
MAC-
Empúries 

Portes obertes al conjunt 
arqueològic d'Empúries. 

Conjunt 
arqueològic 
d’Empúries 
(Empúries) 
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l'Espluga de 
Francolí 

Visita fàbrica 
d'aiguardent 
amb 
destil·lació i 
degustació. 

Visita al Museu Fassina 
Balanyà de l'Espluga de 
Francolí, una antiga fàbrica 
del segle XIX que es 
dedicava a la destil·lació 
d’alcohol. Coneixerem en 
funcionament de la fàbrica i 
els processos productius. La 
visita finalitza amb una 
destil·lació en directe i una 
degustació de licors 
casolans. 

Ajuntament de 
l'Espluga de 
Francolí 

Llançà Portes 
obertes i 
projeccions 
històriques 
al Palau de 
l'Abat 

Jornada de portes obertes 
amb visita guiada al Palau 
de l'Abat de Llançà. Durant 
l'activitat també es 
projectaran imatges 
antigues d'aquesta 
construcció històrica i de la 
vila de Llançà de 
començaments del segle XX 
sobre una paret del pati 
central. 

Palau de l'Abat 
de Llançà 

Manresa Portes 
obertes a la 
Seu de 
Manresa 

Jornada de portes obertes a 
tots els espais de la basílica 
Santa Maria de la Seu de 
Manresa 

Basílica Santa 
Maria de la Seu 
de Manresa 

Olot Portes 
obertes als 
Museus 
d'Olot 

A les sales d'exposicions del 
Museu de la Garrotxa es 
poden visitar les exposicions 
"Cigarrillos París i la 
publicitat moderna" a la sala 
Oberta i "Eudald De Juana i 
la transgressió de la forma" 
a la Sala Oberta 2 

Museus d'Olot 

Palafrugell Portes 
obertes a la 
Fundació 
Josep Pla 

Audiovisual “Josep Pla, 
viatger” i visita lliure a 
l’exposició permanent 
“Josep Pla (1897-1981)”. I a 
més a més, visita lliure a 
l’exposició temporal “Josep 
Pla, vist per Eugeni 
Forcano”. 

Fundació Josep 
Pla 
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Palafrugell Portes 
obertes al 
Museu del 
Suro 

Jornada de portes obertes al 
Museu del Suro de 
Palafrugell. 

Museu del Suro 
de Palafrugell 

Pals Vista a la 
Torre de les 
Hores de 
Pals 

Visita a la Torre de les 
Hores: Torre romànica de 
planta circular (S.XI-XII), de 
15 metres d'alçada que 
representa un dels pocs 
vestigis que encara es 
conserven del castell. 
S'ofereix al visitant la 
possibilitat d’entrar a 
l'interior de la torre i pujar 
al mirador, des del que es 
pot gaudir d'una increïble 
vista panoràmica en 360º. 

Ajuntament de 
Pals - Àrea de 
Turisme 

Renau Portes 
obertes a 
l'ermita de 
la Mare de 
Déu del 
Loreto 

 Obrim les portes de l'Ermita 
de la Mare de Déu del 
Loreto per a que tothom 
pugui gaudir dels seus 
atributs modernistes i d'una 
aura singular. 

Ajuntament de 
Renau 

Reus Portes 
Obertes al 
Gaudí Centre 
de Reus 

El Gaudí Centre és 
l'homenatge que Reus 
dedica al seu fill més 
universal. És l'únic centre 
d'interpretació dedicat a la 
vida i l'obra d'Antoni Gaudí. 
Entendreu millor el seu 
llenguatge universal. 
L'edifici acull un espai 
sorprenent i disposa de les 
últimes tecnologies. 
Experimentaràs les formes 
creades per l'arquitecte 
gràcies a les maquetes. 

Gaudí Centre 
de Reus 

Ripollet Inici de la 
mostra de 
les 
llambordes 
Stolperstein
e 

Mostra de Stolpersteine, 
que es col·locaran en  les III 
Jornades de Memòria 
Històrica durant el mes de 
novembre. Les Stolpersteine 
formen part del projecte 
educatiu vinculat als 
instituts del municipi.  

CIP Molí d'en 
Rata 
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Roda de Berà Jornada de 
portes 
obertes al 
Museu de la 
ràdio Luis 
del Olmo 

Jornada on es podrà accedir 
de forma gratuïta al museu 
que conté una extensa 
col·lecció d'aparells 
radiofònics datats entre 
finals del segle XIX i 
l'actualitat, els quals han 
estat cedits pel popular 
radiofonista Luis del Olmo. 
El museu també inclou un 
espai dedicat a l'obra de 
l'arquitecte tarragoní Josep 
Maria Jujol. 

Ajuntament de 
Roda de Berà 

Santa 
Margarida de 
Montbui 

Visita a la 
Torre del 
castell de la 
Tossa de 
Montbui 

La Torre del castell de la 
Tossa de Montbui ha estat 
objecte d'unes obres de 
remodelació de l'espai per 
posar-lo en valor i integrar-
lo en el circuit de visites 
dels equipaments de 
Castells de Frontera de 
l'Anoia. En la visita podreu 
pujar al nou  mirador de la 
torre des d'on podreu 
divisar una gran vista 
panoràmica.  

Consorci la 
Tossa de 
Montbui 

Santa 
Margarida i 
els Monjos 

Portes 
obertes al 
CIARGA i al 
Refugi del 
Serral 

El CIARGA (Centre 
d’Interpretació de l’Aviació 
Republicana i la Guerra 
Aèria) és un equipament 
museogràfic singular i de 
referència relacionat amb 
l’aviació i la guerra civil 
situat a Santa Margarida i 
els Monjos, a l’espai del 
Serral dins l’aeròdrom 
republicà dels Monjos i que 
formava part del Vesper de 
la Gloriosa.  

CIARGA 

Sitges Portes 
Obertes als 
Museus de 
Sitges 

Jornada de Portes Obertes 
als Museus de Sitges. Vine a 
redescobrir els teus Museus! 

Consorci del 
Patrimoni de 
Sitges 
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Sitges El llibre 
català en 
temps del 
Modernisme 

L'exposició El llibre català en 
temps del 
Modernisme ofereix una 
visió sobre el que va 
significar el llibre com a 
objecte d’art. 

Consorci del 
Patrimoni de 
Sitges. Museus 
de Sitges 

Solsona Portes 
obertes al 
Museu 
Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Durant aquests dies, el 
Museu oferirà tres jornades 
de portes obertes. També es 
podrà visitar l’exposició 
temporal “El Solsonià. Viure 
i morir al Neolític mitjà”, 
una mostra de producció 
pròpia que s’aproxima al 
mode de vida durant el 
Neolític mitjà als altiplans 
de la Catalunya central 

Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Tarragona Jornada de 
portes 
obertes al 
Tinglado 4 

Jornada de portes obertes a 
l'exposició TARRACO/MNAT. 
La nina d'ivori, la Medusa, 
l'Antínous, l'emperador Luci 
Ver...aquestes i les peces 
més representatives del 
MNAT es poden veure en 
aquesta exposició de síntesi 
de la història de Tàrraco. 

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona 
(Tarragona) 

Tarragona Portes 
obertes a la 
Necròpolis 
Paleocristian
a de 
Tarragona 

Jornada de portes obertes al 
Museu i Necròpolis 
Paleocristians de Tarragona, 
un dels cementiris 
tardorromans millor 
coneguts i conservats de 
l'Imperi romà. La seva visita 
ens endinsa en el suggeridor 
món de la mort ( i també de 
la vida) de fa uns 1.500 
anys a Tàrraco. 

Necròpolis 
Paleocristiana 
(Tarragona) 

Terrassa Jornada de 
portes 
obertes al 
mNACTEC 

Situat en un impressionant 
edifici industrial modernista 
de Terrassa, proposa un 
recorregut pel patrimoni 
industrial, la tecnologia i la 
ciència. Entre les 
exposicions, destaquen “La 
fàbrica tèxtil”,“Enérgeia” i 
l’espai dedicat al transport. 

Museu de la 
Ciència i de la 
Tècnica de 
Catalunya 
(Terrassa) 
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Terrassa Portes 
obertes a la 
Casa Alegre 
de Sagrera 

La casa es va construir a 
inicis del segle XIX. 
D'aquesta primera època es 
conserven pintures murals. 
Una reforma important duta 
a terme el 1911 va 
convertir-la en un model 
d'habitatge burgès industrial 
terrassenc d'època 
modernista.  

Museu de 
Terrassa 

Terrassa Portes 
obertes a la 
Seu d'Ègara 

El conjunt constitueix un 
element excepcional del 
patrimoni històric i artístic 
català. Sant Pere, Sant 
Miquel i Santa Maria i el 
patrimoni arqueològic i 
artístic que contenen, 
abasten un període 
ininterromput des d'època 
ibèrica fins a l'actualitat. 

Museu de 
Terrassa 

Terrassa Portes 
obertes al 
Castell 
Cartoixa de 
Vallparadís 

Edifici original del segle Xll. 
Convertit en cartoixa els 
segles XIV-XV, quan es 
configura la sala capitular, 
el claustre i la capella. 
Restaurat durant els anys 
cinquanta.  

Museu de 
Terrassa 

Torà Portes 
obertes a la 
casa de 
cultura-
museu Cal 
Gegó 

A Cal Gegó, al nucli 
medieval de la vila, hi podeu 
visitar el celler, 
l’exposició  “del tros al forn, 
el viatge del pa” i  aquest 
any  l’exposició “Cinema, 
quin invent”, un recorregut 
per l’evolució del cinema i la 
història de les sales al 
poble. 

Associació del 
Patrimoni 
Artístic i 
Cultural Torà 

Torroella de 
Montgrí 

Portes 
obertes al 
Museu de la 
Mediterrània 

Gaudiu de l'experiència de 
descobrir l'espai humà des 
del massís del Montgrí, les 
illes Medes i la plana del 
Baix Ter, un dels racons 
privilegiats de Catalunya a 
la conca Mediterrània. 
Salpem en un viatge 
apassionant, on 
descobrirem que tots els 

Museu de la 
Mediterrània 
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pobles de la Mediterrània 
compartim un mateix medi i 
cultura comunes. Una 
cultura rica, diversa i fèrtil 

Ullastret Portes 
obertes a la 
ciutat ibèrica 
d'Ullastret 

En motiu de les Jornades 
europees del patrimoni la 
ciutat ibèrica d’Ullastret 
celebrarà jornada de portes 
obertes durant tot el dia. 

Museu 
d’Arqueologia 
de Catalunya-
Ullastret 

Vilanova i la 
Geltrú 

Jornada de 
portes 
obertes al 
Museu Víctor 
Balaguer 

Veniu a descobrir les 
col·leccions d'art i etnografia 
d'un dels museus més antics 
de Catalunya! 

Biblioteca 
Museu Víctor 
Balaguer 

Vilanova i la 
Geltrú 

Jornada de 
portes 
obertes a la 
Torre Blava - 
Espai 
Guinovart 

Una antiga torre de defensa 
reconvertida per Josep 
Guinovart en un homenatge 
artístic als blaus del mar.  

Torre Blava - 
Espai Guinovart 

Vilanova i la 
Geltrú 

Descobreix 
el Museu del 
Ferrocarril 
de Catalunya 

Jornada de Portes Obertes 
per a conèixer les darreres 
rehabilitacions d'espais i 
edificis junt amb la col·lecció 
del Museu. Aquest 
equipament de 17.000m2, 
la majoria a l'aire lliure, la 
qual cosa el converteix en 
un espai cultural obert i 
saludable, amb totes les 
mesures sanitàries vigents. 

Museu del 
Ferrocarril de 
Catalunya 

Vilanova i la 
Geltrú 

Portes 
obertes a 
l'Espai Far 

Jornada de Portes obertes a 
l'Espai Far de Vilanova i la 
Geltrú 

Espai Far 
(Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú) 
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ALTRES 

Albatàrrec Rutes de la 
Guerra 
1936-1939 a 
Albatàrrec 

Caminada per diverses de 
les rutes entre els vestigis 
de la guerra 1936-39 al 
terme d'Albatàrrec. Hi haurà 
comentaris i activitats 
complementàries en alguns 
dels punts de les rutes. Els 
participants poden triar 
qualsevol de les quatre 
rutes creades i, després 
d'enviar testimoni del 
seguiment, obtenir un 
diploma acreditatiu per 
aquest dia. 

Àgora 
Albatàrrec - 
Centre 
Excursionista 
de Lleida 

Altafulla Patrimoni en 
Marxa. 
Fotografia el 
Gaià 

Recorregut virtual pel 
patrimoni fluvial del Gaià. 
Proposem una sèrie 
d’indrets emblemàtics on us 
heu de fer una foto, fins a 6 
persones, i enviar-la a 
terresdelgaia@gmail.com. 
Millor amb samarretes o 
cartells de la Marxa i/o 
referents al Gaià. En farem 
un muntatge al web. 

Associació 
Terres del Gaià 

Cabrils Presentació 
del COMCA, 
Museu 
Comunitari 
de Cabrils 

Presentació del COMCA, una 
entitat que vetllarà pel 
Patrimoni Cultural del poble. 
Porta en el nom i a la 
voluntat la paraula “museu”, 
però no estarà fet de pedra 
ni d’objectes, sinó de 
persones i de memòria. 
Apadrinen l’acte Josep 
Fornés i Daniel Solé.  

Biblioteca 
Municipal 

Cardedeu Els enigmes 
de Cardedeu 

Joc de pistes pels carrers i 
entorns naturals del 
municipi per a realitzar amb 
Aplicació mòbil. Els enigmes 
de Cardedeu consta de dos 
itineraris on superar 
diferents reptes a partir de 
pistes i geo-coordenades 
que ajudaran a avançar als 
participants. 

Museu Arxiu 
Tomàs Balvey 
de Cardedeu 
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Cornellà 
de 
Llobregat 

Sona, sona 
la pianola 

  Museu Palau 
Mercader 

el Cogul Què et 
suggereixen 
les nostres 
pintures? 

Totes les persones que 
visitin el Centre 
d’Interpretació de la Roca 
dels Moros, tindran 
l’oportunitat, després de 
visitar el centre i les 
pintures rupestres, de fer la 
seva aportació sobre el que 
els ha generat la visita al 
centre, en forma de pintura 
lliure en un mural gegant 
que estarà penjat dins les 
instal·lacions. 

Roca dels 
Moros (El 
Cogul) 

Esplugues 
de 
Llobregat 

El misteri de 
la rajola 
desaparegud
a 

Us convidem a participar en 
la nova edició de la nostra 
gimcana familiar.  Una 
manera divertida per 
conèixer la col·lecció del 
museu Can Tinturé, en la 
qual els grups 
familiars  hauran de 
descobrir què ha passat 
amb una rajola 
desapareguda tot seguint 
diferents pistes. 

Museus 
d'Esplugues de 
Llobregat 

Gavà 3D Can Valls A través d’un model 3D 
generat a partir de més de 
300 fotografies, podreu 
veure els 360º del jaciment, 
conèixer la seva història i 
els detalls de la construcció. 
Hi podeu accedir 
directament des del mòbil, 
ordinador, o millorar 
l’experiència amb unes 
ulleres 3D. Amb la 
col·laboració de Jaume 
Olivella. 

Museu de Gavà 
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Gavà Genera el 3D 
de l’escola 
Salvador 
Lluch 

Gaudeix d’una visita guiada 
a l’edifici històric de 1933, i 
col·labora en la generació 
d’un model 3D de l’escola 
amb la suma de fotografies 
de tots els participants. A 
càrrec de la historiadora i 
educadora Alina Arnau i la 
col·laboració de la Mercè 
Mitjans, i de Jaume Olivella. 

Museu de Gavà 

Girona Històries 
d’hospital. 
Contes per a 
petits i grans 

Us proposem descobrir les 
moltes històries que amaga 
un antic hospital amb un 
seguit de sessions de contes 
de ficció a partir de fets ben 
reals. A cura de: Alícia 
Molina, rondallaire 

Museu d’Art de 
Girona (Girona) 

Granollers Presentació 
de nou 
contingut a 
l'Arxiu 
d'Imatges 

L'Arxiu d'Imatges de l'AMGr 
segueix augmentant el 
volum de documents 
digitalitzats accessibles via 
web. Coincidint amb les 
Jornades Europees de 
Patrimoni s'hi publicarà el 
film de 1977 "Granollers, 
edificis 1900" i un important 
nombre de fotografies 
d'habitatges particulars de 
la ciutat realitzades durant 
la primera meitat del segle 
XX. 

Arxiu Municipal 
de Granollers 

la Garriga Escape 
modernista: 
L'última 
cançó de la 
Narcisa 
Freixas 

Després de quasi 100 anys 
tractant de trobar 
l’amagatall del rotlle de 
pianola amb l’última obra de 
la Narcisa Freixas, l’Agència 
de Cercatresors Artemis 
s’ha posat en contacte amb 
un equip de detectius per 
trobar aquest objecte tan 
preuat. Aconseguiran trobar 
el mapa el lloc on s’amaga 
del rotlle de pianola? 

Ajuntament de 
la Garriga 
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Molins de 
Rei 

Escape 
modernista: 
L'última 
cançó de la 
Narcisa 
Freixas 

Després de quasi 100 anys 
tractant de trobar 
l’amagatall del rotlle de 
pianola amb l’última obra de 
la Narcisa Freixas, l’Agència 
de Cercatresors Artemis 
s’ha posat en contacte amb 
un equip de detectius per 
trobar aquest objecte tan 
preuat. Aconseguiran trobar 
el mapa el lloc on s’amaga 
del rotlle de pianola? 

Ajuntament de la 
Garriga 

Montcada i 
Reixac 

Matinal 
d'Urban 
Sketching a 
la Casa de 
les Aigües 

Vine a descobrir el fenomen 
de l'Urban Sketching tot 
dibuixant la Casa de les 
Aigües. 

Museu 
Municipal de 
Montcada i 
Reixac 

Olot Trajectòries.
...amb 
Xavier De 
Torres 

Trajectòries són unes 
xerrades periòdiques amb 
artistes que presentaran la 
seva trajectòria artística 
personal, etapes creatives i 
la seva obra actual. La 1a 
sessió serà amb Xavier de 
Torres, que va exposar la 
seva obra al Museu de la 
Garrotxa de gener a juliol 
de 2020. 

Museu de la 
Garrotxa, Olot 

Palafrugell “Contes de 
la maleta de 
can Font” 
amb 
Meritxell 
Yanes 

“Contes de la maleta de can 
Font” amb Meritxell Yanes, 
actriu i contacontes, al Jardí 
de la Dorothy dels Jardins 
de Cap Roig. Activitat 
familiar 

Fundació Josep 
Pla 

Ripollet La creació 
d’una 
escultura 
explicada 
per la pròpia 
artista 

Acció educativa online a la 
nostra web. “La creació 
d’una escultura explicada 
per la pròpia artista Lluïsa 
Sallent”.  

CIP Molí d'en 
Rata 
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Santa 
Oliva 

Rutes 
"Patrimoni 
de Pedra 
Seca a Santa 
Oliva" 

Ruta per descobrir el 
patrimoni de Santa Oliva, 
tot fent camí. Són 5 rutes 
curtes circulars que 
permeten conèixer el 
patrimoni del municipi. 

Ajuntament de 
Santa Oliva 

Tortosa Bureo (sopar 
- ballada - 
cantada 
popular) 

El bureo (o boreo o sarau) 
és el nom que rebia en les 
comarques centrals 
catalanoparlants una festa 
popular amb música, ball i 
sopar populars. Participen 
les versadores Imma de 
Sopa (Amposta) i Antònia 
"Pipiu" (Mallorca) i la 
"Rondalla dels Ports" 
(Tortosa) amb jotes, 
fandangos i boleros 
catalans.    

Associació de 
recerca 
etnogràfica 
ESPAI DE SO 

Vilafranca 
del 
Penedès 

Presentació 
del Grup de 
Treball del 
Patrimoni de 
Vilafranca 

Presentació virtual del Grup 
de Treball del Patrimoni de 
Vilafranca. Grup transversal 
entre les Seccions de l’IEP 
obert a persones sòcies o 
no, que tinguin interès en 
participar-hi. Objectius: 
Informar i  formular 
propostes per a la seva 
salvaguarda, amb la 
col·laboració amb 
l'Ajuntament, promotors 
d'obres, entitats i 
particulars. 

Institut 
d'Estudis 
Penedesencs 
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