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Les Jornades 
Europees del 
Patrimoni
Les Jornades Europees del Patrimoni són l’esdeveniment cultural par-
ticipatiu més important d’Europa. Ajuntaments, entitats i agrupacions 
culturals locals d’arreu d’Europa són els encarregats d’organitzar les acti-
vitats 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. 

El seu origen es remunta a Granada (Espanya) on, un 3 d’octubre de 
1985, durant el segon Consell de la Conferència Europea del Ministres 
responsables del patrimoni arquitectònic, el Ministre de Cultura francès 
va suggerir estendre a nivell europeu la iniciativa: “Portes Obertes als 
Monuments”,  que es desenvolupaven a França des del 1984. Diver-
sos països europeus, com Holanda, Luxemburg, Malta, Bèlgica, Escòcia 
(Gran Bretanya) i Suècia aviat van endegar esdeveniments similars. Hem 
d’esperar fins l’any 1991, quan el Consell d’Europa posa en marxa oficial-
ment les Jornades Europees del Patrimoni amb el suport de la Comissió 
Europea. El 1999, aquesta iniciativa va esdevenir una acció conjunta del 
Consell d’Europa i de la Comissió Europea.
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Els objectius de les Jornades, definits pel Consell d’Europa són: 

 ■ Sensibilitzar els ciutadans europeus de la riquesa i diversitat cul-
tural d’Europa; 

 ■ Crear un clima en el qual es promogui l’apreciació del ric mosaic 
de cultures europees;

 ■ Lluitar contra el racisme i la xenofòbia i fomentar una major toleràn-
cia a Europa i més enllà de les fronteres nacionals; 

 ■ Informar el públic i a les autoritats polítiques sobre la necessitat de 
protegir el patrimoni cultural contra les noves amenaces; 

 ■ Convidar Europa a respondre als reptes socials, polítics i econòmics 
que enfronta.

Des de que es van crear el 1991, Catalunya s’ha sumat a la iniciativa 
creant activitats pròpies. El Departament de Cultura, primer a través de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural i actualment a través de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural, impulsa aquest esdeveniment comptant 
amb la col·laboració i complicitat dels municipis d’arreu del país a través 
de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Ca-
talunya i l’Institut Ramon Muntaner. 

Avui en dia les Jornades Europees del Patrimoni es poden considerar 
un instrument essencial per fomentar una experiència tangible de la 
història i de la cultura europea, a més de millorar el coneixement del 
públic sobre molts valors del nostre patrimoni comú i la seva continua 
necessitat de protecció. Els 50 estats membres de la Convenció Cultural 
Europea prenen part activa en aquest esdeveniment i el nombre anual de 
visitants s’estima en aquests moments en aproximadament 20 milions 
de persones a més de 3.000 monuments. Les JEP han estat un èxit en 
l’estimulació de la participació de la societat civil, l’específica implicació 
de la joventut, el treball voluntari i la cooperació entre fronteres, propor-
cionant d’aquesta manera els principis bàsics del diàleg intercultural, 
l’associació i la responsabilitat cívica.
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Les Jornades Europees de Patrimoni 2015. 
La posada en valor del Patrimoni Industrial

Enguany, les Jornades Europees del Patrimoni es celebren a Catalunya del 
9 al 12 d’octubre. Hi participen més de 220 poblacions i ciutats d’arreu 
del país amb prop de 400 propostes que permetran gaudir d’aquest llegat 
de maneres ben diverses: itineraris, excursions, xerrades, concerts, visites 
dinamitzades, concursos de fotografia, rutes a peu o en bicicleta, tallers... 
Palaus, castells, catedrals, monestirs, jaciments arqueològics i molts més 
edificis patrimonials obren les seves portes perquè els ciutadans i les 
ciutadanes s’impliquin en la salvaguarda i valoració del patrimoni cultural.

En l’edició d’enguany, Europa ha volgut posar èmfasi en la difusió i posa-
da en valor del Patrimoni Industrial, tot reunint una trentena de països 
que ens hem unit a aquest tema en comú. 

Ponts, canals, mines, fàbriques, ferrocarrils... constitueixen un llegat de 
vegades poc conegut per a la societat i que, en el cas de Catalunya, 
té una gran importància per explicar la història més recent del nostre 
país, una història de canvis socials, de desenvolupament i creativitat que 
encara està en ús avui en dia, fent valuoses contribucions a la nostra 
economia. 

Catalunya va ser una de les primeres regions europees en iniciar, a finals 
del segle XVIII els processos de canvi que van permetre l’evolució des 
d’una societat econòmicament preindustrial a establir noves i incipients 
formes econòmiques i de producció plenament industrials. Aquesta ra-
pidesa i precocitat en la industrialització catalana va definir la creació 
d’una burgesia autòctona plenament identificada amb aquest nou procés 
d’industrialització i una industrialització infreqüentment diversificada, 
tant per l’amplitud i varietat dels sectors productius afectats com per 
la distribució geogràfica per la majoria del territori català. Aquesta di-
versitat temàtica i geogràfica determinarà extraordinàriament l’anàlisi 
i la situació de les restes físiques i materials dels diferents processos 
d’industrialització de Catalunya, que conformen el que es coneix com a 
patrimoni industrial.

Aquest llegat agrupa tots els elements mobles, immobles i intangibles 
relacionats amb els processos d’explotació i fabricació industrials, in-
closos tots els seus aspectes i continguts: màquines, edificis, processos 
productius, utillatges, sistemes energètics, sistemes de transport, llocs 
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d’emmagatzematges, cases dels amos, habitatges obrers, espais socials, 
arxius, documents gràfics i sonors, publicitat, història social, cartografia, 
planimetria, documentació comercial, mostraris, etc. 

Per posar en valor el nostre patrimoni industrial, les Jornades Europees 
de Patrimoni a Catalunya presenten diverses propostes i prop d’un 
centenar d’activitats. Des del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya (Terrassa), gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, i responsable des de la seva creació l’any 1994 d’estudiar i 
difondre el patrimoni industrial català, ha elaborat la llista dels 150 
elements més destacats d’aquest patrimoni nostre. Seguint criteris de 
selecció d’autenticitat, valor paisatgístic, territorial i artístic, així com de 
diversitat geogràfica, aquests 150 elements conformen el mapa interactiu 
del patrimoni industrial català que es presentarà properament al públic.
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LES JEP EN XIFRES
Des del seu llançament a nivell europeu, les Jornades Europees del 
Patrimoni han guanyat importància any rere any. Tots els 50 estats 
europeus signants de la Convenció Cultural Europea del Consell d’Europa 
hi participen demostrant un gran èxit de públic. A Catalunya queda 
palès a través de l’increment de municipis participants, de les activitats 
programades i de la participació del públic:

Participació de municipis
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Dades de visitants dels darrers anys  

* L’any 2014 durant el cap des Setmana de les JEP , va ploure,
per això hi va haver menys participació.
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LES ACTIVITATS

La tipologia de les prop de 400 activitats programades per aquest 2015 
es diversifica. En destaquen noves propostes d’itineraris i excursions que 
combinen el patrimoni cultural amb l’entorn natural, urbà, etc., i les 91 
activitats programades al voltant del patrimoni industrial.

Les Jornades Europees del 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.

Per accedir a la programació, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
i el Departament de Cultura posen a disposició del públic dues eines:

L’agenda cultural del Departament de Cultura 
amb versió mòbil, on a través del #JEP2015 es pot 
consultar activitat a activitat.  
bit.ly/JEP-2015

L’app CloudGuide per a dispositius mòbils on es pot 
fer la cerca d’activitats geolocalitzada

http://cloudguide.me/jep2015
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Activitats 
Patrimoni Industrial
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POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Alcover Visita guiada a la 
ruta del Glorieta 

La vall del riu Glorieta és un espai natural ben 
conservat amb una important biodiversitat 
de fauna i flora, a més de conservar també 
un ric patrimoni industrial: els antics molins 
paperers o la central hidroelèctrica del 
Glorieta, converteixen la vall en un interessant 
indret.   
La ruta del Glorieta parteix del Mas de Forès, 
i descriu un recorregut pel complex hidràulic 
de la vall, a partir d’antics camins que uneixen 
entre sí molins, séquies, fonts i captacions 
d’aigua.  
En motiu de les Jornades Europees del 
Patrimoni, us convidem a recórrer a peu 
aquest captivador indret, de la mà d’un guia i 
historiador,  per tal de què descobriu aquest 
interessant patrimoni d’arqueologia industrial.

Mas de Forès - 
Vall del Glorieta 
(Alcover)

Artés Visites guiades a la 
burra, El Generador 
de Can Berenguer 

El dia 11 d’octubre, visites guiades al 
recentment restaurat edifici del generador 
de la fàbrica de Can Berenguer on podreu 
conèixer l’antic generador, conegut 
popularment com la “Burra” i fer un recorregut 
per un bocí de la nostra història més recent.

Antgia Fàbrica de 
Can Berenguer

Avià Visita guiada al Molí 
de Minoves

A l’antic molí de Minoves, s’han rehabilitat les 
restes per permetre la visita i poder entendre 
quin era el funcionament d’un molí de cereal 
i com aprofitava l’aigua per produir farina, 
blat de moro i electricitat, podrem conèixer 
l’evolució històrica del molí que va funcionar 
fins al segle XIX gràcies al plafó explicatiu que 
s’hi ha instal· lat. Catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Local, l’any 2001. Visita guiada a 
càrrec del Sr. Pere Cascante.

Molí de Minoves 

Badalona Itinerari per la 
Badalona industrial

Badalona en acabar el primer terç del segle 
XX havia esdevingut una ciutat plenament 
industrial. D’aquesta època ens resten, encara 
avui, edificis públics i privats, que testimonien 
el nostre passat i són emblemàtics de l’actual 
paisatge urbà. Al llarg de l’itinerari passarem 
per edificis com La Llauna o Can Casacuberta, 
habitatges com la casa Pavillard, la Mir o can 
Gafarel•lo, i equipaments com l’estació del 
ferrocarril, l’església de Sant Josep i l’escola 
Ventós Mir. Igualment, coneixerem com la 
nomenclatura dels carrers i del barri són un 
reflex d’aquest període històric.

Museu de 
Badalona
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POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Barcelona Viure i treballar. Les 
Cases-Fàbrica del 
Raval

Recorregut per diferents Cases-Fàbrica del 
Raval. Barcelona   
Xavier Simón. Expert en intervenció en el 
patrimoni edificat.   
Montserrat Villaverde. Responsable Vocalia 
Recerca de RehabiMed i professora Escola 
Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull.   
El desenvolupament urbanístic del Raval 
representa com cap altre el pas de l’època 
medieval a la societat moderna. Una de les 
tipologies edificatòries que millor expliquen 
aquest procés són les cases-fàbrica; les 
quals a partir del primer terç del segle XVIII 
van establir-se progressivament als horts del 
Raval.  
Actualment les cases-fàbrica no tenen cap 
mena de protecció patrimonial i moltes 
s’han enderrocat o s’ha actuat destruint 
la seva tipologia. Malgrat aquesta feblesa, 
tenim encara excel·lents exemples que ens 
permeten estudiar i conèixer les arrels del 
nostre passat industrial, autèntic motor de 
desenvolupament de la Catalunya del XIX. A 
més a més, la  
radical  funcionalitat d’aquestes construccions 
ens permet disposar d’un patrimoni que 
manté plenament vigent el seu potencial com 
a ús residencial i productiu.

REHABIMED

Barcelona Visita a l’antiga 
Farinera de Sant 
Jaume

Dissabte 10 d’octubre Centre Cultural La 
Farinera del Clot

Barcelona La casa del guarda 
del pantà i la presa, 
un conjunt singular

El pantà de Vallvidrera, obra de l’arquitecte 
Elies Rogent, es va inaugurar el 1864 
per abstir d’aigua el municipi de Sarrià. 
Està considerat com una joia d’enginyeria 
hidràulica del segle XIX. Al 2010 es va 
inaugurar l’Espai d’Interpretació del Pantà, 
funciona com a punt de divulgació dels valors 
del Parc Natural de Collserola i alberga una 
exposició sobre el pantà i els seus entorns. 
Al llarg del matí es programaran visites 
comentades a l’exposició i s’informarà sobre 
possibles recorreguts a fer pels voltants.

Espai 
d'Interpretació 
del Pantà 
de Vallvidrera

Besalú El Molí d’en Subirós Visita guiada a l’antic molí fariner que hi havia 
a la vila. En aquesta visita es podrà conèixer 
quin era el seu funcionament i la importància 
que va tenir per al poble de Besalú.

Ajuntament de 
Besalú

Breda Visita guiada als 
forns de terrissa

Visita guiada als forns de terrissa que hi ha 
dins del Centre Cultural Els Forns de Breda 
a càrrec de Lola Vila i Jordi Goñi del Taller 
d’Història i Entorn de Breda. Projecció d’un 
vídeo explicatiu.

Centre Cultural 
Els Forns
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POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Cambrils Portes obertes al 
Museu Agrícola de 
Cambrils

Portes obertes al Museu Agrícola de Cambrils, 
antic celler modernista de la Cooperativa 
Agrícola i Caixa Agrària, inclòs a la xarxa 
d’espais del Museu d’Història de Cambrils.  
Visites guiades:  
Dissabte a les 11 i 12h. 
Diumenge a les 11 i 12h.  

Museu d’Història 
de Cambrils

Canet de Mar Visita guiada: 
Patrimoni industrial 
de Canet de Mar

De tot el patrimoni arquitectonic industrial 
de Canet de Mar encara es conserven quatre 
bons exemplars,: Can Carbonell de Puig i 
Cadafalch, Isidre Jover i la nau Floris Busquets 
de Pere Dommènech i Roure, i l’escorxador 
municipal d’Eduard Farrés i Puig. L’activitat 
ens portarà a visitar aquestes quatre 
construccions i alguna de les cases dels seus 
propietaris. 

Casa museu, 
xamfrà rieres 
gavarra i Buscaron 
de Canet de Mar

Cardedeu Ruta pel patrimoni 
industrial de 
Cardedeu

Itinerari guiat amb petites escenes 
teatralitzades per conèixer de més a prop el 
patrimoni industrial de Cardedeu. 
De la mà de l’associació Artescena.

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey

Cardona Un ofici singular: el 
treball de la sal

A partir de pedres de sal obtingudes de la 
Muntanya de Sal de Cardona, de diverses 
mides i formes, elaborarem un original i 
singular penjoll. Descobrirem el mineral de la 
sal, les seves propietats i característques, el 
manipularem i aprendrem l’ofici de l’artesania 
de la sal.  
El penjoll esdevindrà a més el “passi” gratuït 
per endinsar-nos en una aventura apassionant 
al Castell de Cardona: el descobriment de “La 
Veritable historia de la Torre de la Minyona”.

Centre Cardona 
Medieval 

Castellar de n’Hug Visita teatralitzada; 
Ruta per l’Alt 
llobregat 
acompanyats per 
Eusebi Güell i Antoni 
Gaudí.

De la mà del senyor Güell i del seu mecenes, 
Antoni Gaudí, descobrirem el passat de 
l’entorn de l’Alt Berguedà, a través del viatge 
amb el tren del ciment, de la visita a la fàbrica 
de ciment Asland, i als Jardins Artigas. Els 
personatges ens transportaran a un matí 
d’estiu de 1912 per conèixer les vivències 
dels amos i els treballadors de la fàbrica, i 
descobrirem com la seva amistat va canviar el 
paisatge d’aquest bonic indret. 

Contingut i programa: 

10.15h. Benvinguda del Sr. Güell al seu estimat 
amic i mecenes Antoni Gaudí.  
10.30h. Recorregut amb l’antic carrilet, des de 
l’estació de La Pobla de Lillet. 
10.37h. Arribada i visita als Jardins Artigas. 
11.37h. Viatge amb el tren fins al Clot del Moro. 
11.50h. Arribada i visita a la fàbrica de ciment 
Asland. 
13.00h. Recorregut amb el tren fins a l’estació 
de La Pobla de Lillet. 
13.20h. Arribada a l’estació de tren de La 
Pobla de Lillet.

Museu del Ciment 
Asland
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POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Castellar del Vallès Viquimarató de 
Patrimoni Industrial

Trobada de viquipedistes en una jornada 
de treball amb l’objectiu d’actualitzar els 
continguts de la viquipèdia sobre patrimoni 
industrial.

Biblioteca 
Antoni Tort

Castellar del Vallès El patrimoni 
industrial del riu 
Ripoll

Itinerari guiat en els entorns del riu Ripoll 
per descobrir com l’aigua, com a generadora 
d’energia, es va convertir en el motor pels 
molins fariners, paperers, i bataners que 
posteriorment donaran lloc a les grans 
empreses tèxtils de Castellar.

Riu Ripoll

Castellar del Vallès “Can Tolrà, 140 anys 
de la nostra història”

El documental, produït per Josep Vidal, relata 
els episodis més destacats de la fàbrica 
tèxtil més important de Castellar a través de 
fotografies, testimonis i recreacions. Des del 
naixement de l’empresa, l’any 1856, amb la 
compra realitzada pel metge cabrilenc Josep 
Tolrà del Molí d’en Busquets fins al tancament 
de l’empresa l’any 1995, el documental 
repassa la història de l’empresa i els moments 
crucials pels quals va passar com l’assassinat 
de dos directors els castellarencs.

Auditori Municipal 
Miquel Pont

Castelló d’Empúries Jornada de 
Portes Obertes a 
l’Ecomuseu-Farinera

9-12 octubre del 2015 Ecomuseu-Farinera

Cervelló De les Penyes del 
Rector a la indústria 
del s. XIX

11-10-2015 Al poble i per la 
muntanya

Deltebre Descobrint el Museu 
de l’Arròs Molí de 
Rafelet

Visites gratuïtes al Museu de l’Arròs Molí de 
Rafelet, etnologia i història, ciència i tècnica 
per entendre el món de l’arròs al Delta de 
l’Ebre.

Molí de Rafelet

El Perelló L’evolució de la 
indústria al Perelló: 
del Molí de Vent a la 
producció de Mel

Visita gratuïta al Molí de Vent del Perelló 
seguida de visita de la producció de Mel.

El Perelló, 
Tarragona

El Pla de Santa Maria Patrimoni industrial Visita al complex industrial de l’antiga fàbrica 
tèxtil Martí, Llopart i Trenchs, fundada al Pla 
de Santa Maria al 1916, símbol del llegat 
industrial a la Catalunya meridional. Visita al 
centre d’interpretació i espais annexes.

La Fàbrica

Esplugues de 
Llobregat

Visita guiada Museu 
de ceràmica 
“La Rajoleta”

Visita guiada a l’antiga fàbrica de ceràmica 
Pujo i Bausis. 
La visita a l’actual recinte de “La Rajoleta” 
ens introdueix en els antecedents i inicis 
de la història i la producció de la fàbrica 
de ceràmica “Pujol i Bausis”, que durant 
el Modernisme va adquirir un paper 
de referència molt destacat. Malgrat la 
provisionalitat de les instal·lacions, la gran 
varietat i singular tipologia de forns reunits 
donen una certa excepcionalitat a tot el 
conjunt.

Museu de ceràmica 
“La Rajoleta”
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POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Gerri de la Sal Visita guiada 
gratuïta al Museu de 
Gerri de la Sal

Visita guiada gratuïta a les instal·lacions de 
l’antic magatzem de la sal on es troba la seu 
del Museu de Gerri de la Sal destinat al món 
de la sal. Al Museu podràs descobrir la feina 
que es feia dins del magatzem, com es feia i 
es fa la sal a Gerri i una mica de la trajectòria 
d’aquesta indústria salinera del poble de 
Gerri, que es troba tant allunyat del mar. 
També hi ha una part destinada a la memòria 
oral, on els protagonistes són els antics 
saliners del poble de Gerri.

Ajuntament de Baix 
Pallars

Girona Visita al patrimoni 
industial de Girona

Descobrireu que durant la segona meitat del 
segle XIX, a Girona es van dur a terme algunes 
de les primeres aplicacions  de les noves 
descobertes de l’era industrial, de la mà de 
l’enginyer Narcís Xifra com les primeres proves 
d’enllumenat elèctric públic,  i les de telegrafia 
i telefonia que es van fer a  Catalunya. I van 
tenir lloc en aquest mateix edifici. 
La visita  temàtica que que es centra en els 
elements i la maquinària procedents de les 
primeres instal·lacions industrials de la ciutat. 
Es tracta de peces   de les primeres fàbriques 
gironines, algunes originàries del darrer terç 
dels segle XIX, i que un cop desmantellades 
s’han col·locat a les sales del Museu d’Història 
de Girona, on serveixen per a explicar un  
dels fets més significatius en la història de  
la Girona contemporània: l’arribada dels 
avenços científics, com la llum o el telèfon 
i el desenvolupament  econòmic que van 
significar.

Museu d’ Història 
de Girona

Granollers Visita teatralitzada a 
la Tèrmica de Roca 
Umbert 

El fogoner, la feina del qual era controlar el 
vapor de la caldera, ens farà un recorregut per 
l’espai de la Tèrmica. La visita a l’anomenat 
“cor de la fàbrica” ens permetrà descobrir 
com a partir de carbó, fuel i gas es produïa 
l’electricitat que necessitava Roca Umbert per 
funcionar. Tot un repte!  

La Tèrmica proveïa d’energia elèctrica i vapor 
l’antiga fàbrica Roca Umbert de Granollers 
des de principis de la dècada de 1950 fins al 
1992, any en què es va tancar definitivament. 
Generava energia elèctrica a partir de la crema 
de combustibles fòssils. Actualment es pot 
visitar el cap de setmana, cada dissabte a la 
tarda, de 18 a 20 i diumenges al matí d’11 a 13.

Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
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Granollers Matinal per visitar 
tres torres de 
telegrafia: Torre de 
Can Bosquerons 
(Montornès del 
Vallès), torre de Can 
Casaca (Granollers) i 
torre de Puiggraciós 
(Figaró-Montmany).

Itinerari que ens servirà per conèixer les 
torres que van servir, a la primera meitat del 
segle XIX, per a les comunicacions militars 
entre Barcelona i Vic mitjançant missatges 
codificats amb un sistema òptic de senyals 
des d’una torre a l’altra. Començarem a les 
09.00 amb sortida de Granollers(Estació 
d’autobusos, a l’avinguda del Parc) i a les 
9.30 sortida de Montornès. (Marquesina 
davant de l’Ajuntament). Visitarem la torre de 
Can Bosquerons (Montornès), la torre de Can 
Casaca (Granollers) i la torre de Puiggraciós 
(Figaró-Montmany) per acabar la ruta. A les 
13.45 arribada  prevista a Granollers. (estació 
busos) i a les 14.15  a Montornès.(Marquesina 
davant de l’Ajuntament) Prèviament a 
l’itinerari es faran dues conferències: 
Dimarts 6 d’octubre, a les 19 h, a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, “La telegrafia òptica a Catalunya. Un 
complex sistema de comunicació”, a càrrec de 
Jaume Perarnau, director del Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.  

Dijous 8 d’octubre, a les 20 h, a la Sala 
d’Actes del Museu de Granollers, Ponència del 
Centre d’Estudis 
de Granollers “La torre de telègraf òptic de 
Can Casaca de Granollers. Noves aportacions 
arran del document ‘Memoria sobre la 
rectificación de la linea telegráfica militar de 
Barcelona á Vich’ (1849)”, a càrrec d’Albert 
Camps, historiador, i Xavier Acosta, arquitecte 

Període d’inscripció itinerari: des del 15 de 
setembre al 5 d’octubre. 
Cal portar calçat còmode per caminar per 
camins i, si s’escau, aigua, roba d’abric 
i prismàtics. En cas de pluja, la sortida 
s’ajornarà al següent diumenge, 18 d’octubre.

Museu de 
Granollers

Guardiola de 
Berguedà

Del Castell a la Mina 
de Petroli de Riutort

Recorregut per la història de Guardiola de 
Berguedà, amb visites guiades a referents del 
nostre patrimoni, tant cultural com industrial. 
Des de l’època medieval fins el segle 
XX.Visites guiades al Castell de Guardiola i
Mina de Petroli de Riutort.

Ajuntament 
Guardiola de 
Berguedà

Igualada Visita guiada a la 
Igualadina Cotonera

La visita guiada a la Igualadina Cotonera, 
l’anomenat Vapor Vell, ofereix una ocasió 
excepcional per conèixer una de les 
construccions més emblemàtiques de la 
industrialització a Catalunya ja que, aixecada 
al voltant de 1842, és la fàbrica de vapor 
més antiga conservada a Catalunya d’estil 
manchesterià. Durant dècades va ser un 
centre manufacturer de fil i teixit cotoners de 
primer ordre, el qual restà en funcionament 
fins l’any 1967. Fou declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional l’any 2006.

Antiga fàbrica 
de la Igualadina 
Cotonera
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La Colònia de la 
Fàbrica (Artesa de 
Segre)

Visita Guiada a la 
Colònia de la Fàbrica

Colònia tèxtil contruïda l’any 1906 per la Vda. 
Tolrà. De la mà de diferents propietaris va 
estar activa fins l’any 1967 en que sota la 
gerència de l’Honorable Miquel Coll i Alentorn 
la fàbrica va haver de tancar a causa de 
la inviabilitat econòmica per actualitzar la 
maquinaria. Durant la Guerra Civil va tenir 
un paper destacat i en l’actualitat és un dels 
nuclis habitats del municipi amb un cens de 
56 habitants censats. S’hi poden veure els 
edificis de la Porteria, l’Escola i Església, la 
Casa dels Propietaris, les Cases dels Directius, 
l’Economat, els Habitatges dels Treballadors i 
l’Edifici de la Fàbrica.

La Colònia de la 
Fàbrica

La Llacuna Vista al Poblat Ibèric 
i Cal Segrera

En els darrers anys s’estan duent a terme 
accions de recuperació i/o manteniment 
del patrimoni local, apostant clarament per 
la participació ciutadana.  N’és un exemple  
destacat les tres edicions del camp de treball 
que s’han portat a terme al Poblat Ibèric 
amb la finalitat de museïtzar les troballes 
arqueològiques.  
La visita consistirà en caminar  fins al Poblat 
Ibèric  per conèixer la seva història,  les 
tasques i troballes realitzades aquets darrers 
anys, la jornada continuarà amb la visita a 
l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Segrera.

Ajuntament de La 
Llacuna - Regidoria 
de Cultura

La Menera 
(Lamanère)

Les pedres de la 
Menera

Les pedres de la Menera us descobriran el 
patrimoni i la història del poble més al sud 
de França, a tocar de la frontera. Passejant 
pels carrers recordarem l’activitat minera i l 
la indústria de l’espardenya que van portar 
aquest indret al seu moment de màxim 
esplendor.

La Menera 
(Lamanère)

La Selva del Camp Visita comentada “El 
camí de l’aigua: el 
rec de la Vila”

Des de la Plaça de Sant Andreu fins la 
Resclosa i el Pont Sec.
Passeig comentat per una de les 
infraestructures hisdràuliques medievals 
més importants del Camp de Tarragona. Es 
tracta de resseguir l’antic rec medieval que 
abastia la vila de la Selva del Camp, passant 
per diferents molins (avui en desús), així com 
aqüeductes i dipòsits. Tot això seguint el 
tram de la riera de la Selva fins al Molí de la 
Resclosa i el Pont sec.
Es recomana portar roba i calçat còmodes 
atès que el recorregut és d’aproximadament 
6 km.

La Selva del Camp
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La Sénia L’aigua que fa 
llum: electricitat i 
activitats industrials 
al voltant del riu 
Sénia

Recorregut guiat en vehicles particulars, 
dedicant especial atenció al passat i el 
present de l’aprofitament hidràulic per a 
produir electricitat, amb visita a la central de 
Malany que a partir del 1912 es converteix 
en el salt més important de producció 
d’electricitat al riu Sénia. L’itinerari seguirà 
per la fàbrica de paper de Martorell o de Dalt, 
iniciada cap a 1826, també coneixent altre 
patrimoni industrial d’aquest tram del riu. 
La ruta continuarà per l’entorn del molí de la 
Vella: el molí d’en Guiot, que també produïa 
llum, i la peixera a la Tanca, que captava aigua 
per generar electricitat al molí de l’Hospital. I 
es visitarà el Molí de la Vella, amb més de 900 
anys d’història: molí fariner, fàbrica de paper 
i fàbrica de gel, amb una turbina. Actualment, 
hi trobem ubicat el Centre d’Interpretació del 
riu Sénia.

Ajuntament de 
la Sénia i Centre 
d’Estudis Seniencs. 
Col·labora la 
Mancomunitat 
Taula del Sénia

Les Masies de 
Voltregà

Visita guiada Visita guiada per l’exposició del museu i per 
la fàbrica La Farga Lacambra per veure tot el 
procés de producció del coure en viu. 
El Museu del Coure es troba en les 
instal·lacions de La Farga, en un antic edifici 
modernista de principis del segle XX. El Museu 
és un espai cultural que divulga mitjançant 
diferents recursos, el coneixement, l’ús i les 
aplicacions que La Farga ha fet del coure al 
llarg de la història a nivell industrial, econòmic 
i ambiental.

Museu del Coure

L’Escala Ruta dels Molins de 
l’Escala

Ruta del curs final del rec del Molí o de 
Sentmenat que neix a la resclosa de Colomers 
i desemboca a la platja de la Maixella de 
l’Escala. S’explicaràn els usos de l’aigua 
per moldre cereals, el conreu de l’arròs i el 
regadiu d’hortes, des de l’època medieval fins 
ara. Es visitarà les restes del molí medieval 
d’Empúries, prop de Cinclaus, i el molí d’en 
Dou a Sant Vicenç de les Corts, de 1804. 
Opcionalment, es visitarà la barraca dels 
Comuns i pla de les Corts que conserva 
la comporta d’aigües del segle XVIII. El 
desplaçaments es faràn en cotxes particulars 
i es recomana portar calçat còmode i aigua.

Museu de l’Anxova 
i de la Sal i Centre 
d’Estudis Escalencs

L’Espluga de Francolí Visita a la Fassina 
Balanyà - Museu de 
l’antiga destil·leria 
d’aiguardent

La Fassina Balanyà és una petita fàbrica que 
data de meitats del segle XIX que es dedicava 
a la destil·lació d’aigaurdent a partir de la 
brisa del raïm. 
Durant la visita semi-guiada s’explica el 
funcionament de la fàbrica i els processos 
productius a través de l’antiga maquinària 
restaurada. 
La visita finalitza amb una destil·lació en 
directe i una degustació d’aiguardents. 
La Fassina Balanyà és un dels 24 museus 
industrials del Sistema Territorial del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Fassina Balanyà 
de l’Espluga de 
Francolí
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L’Hospitalet de 
Llobregat

Visita guiada al 
Centre Cultural 
Metropolita Tecla 
Sala.

Visita a l’edifici on es reuneix la major oferta 
cultural de LH: Centre Cultural Metropolità 
Tecla Sala, Biblitoeca Central Tecla Sala, Taller 
Publillas Cases, Fundació Arranz Bravo. 
Es tracta d’un edifici industrial del s. XIX que 
s’ha adaptat als nous usos culturals.

Ajuntament de 
L’Hospitalet de 
Llobregat

L’Hospitalet de 
l’Infant 

Visites guiades al 
Patrimoni industrial 
elèctric

Visita a la Central de Cicle combinat “La Plana 
del Vent” i al Centre Tecnològic Mestral.
Conferències sobre “La primera electrificació 
del municipi” i “La distribució elèctrica”.
Exposició fotogràfica del fons d’ENRESA, cedit 
a l’ajuntament sobre la construcció de la 
Central Nuclear HIFRENSA.
Dies, 9, 10 i 11 d’octubre

Regidoria de 
Cultura

Antena del 
Coneixement de la 
URV

Centre d’Estudis 
de l’Hospitalet de 
l’Infant

L’Hospitalet de 
Llobregat

Ruta del patrimoni 
industrial de 
l’Hospitalet de 
Llobregat

Per la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat 
visitant l’Aprestadora-Mena Rocaver-Caralt. 
Pareto, els Olis Regàs,  el Trinxet.Gras, la Tecla 
Sala, etc.
11 d’octubre (diumenge) 

Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet

Manresa Aigua i Pedra Seca Visita guiada al Salt de les Hortes, i itinerari 
circular de 6km passant pels cingles de Roca 
Tinyosa i els 3 salts. El Salt de les Hortes és 
una petita central hidroelècrica que funciona 
amb l’aigua sobrant del canal de regadiu de 
Viladordis. 

Viladordis

Mas de Barberans Racó de les Fibres i 
Museu de la Pauma.

Visita guiada al Museu de la Pauma de Mas 
de Barberans inaugurat al maig del 2010. Té 
dues sales d’exposició permanent: una que 
explica el procés del treball de la pauma, des 
de la planta (margalló) a la peça acabada, 
i l’altra en què s’amplia l’àmbit territorial a 
tots els pobles del Parc Natural dels Ports per 
oferir informació sobre els aspectes socials de 
l’activitat. 
També val la pena delectar-se contemplant 
l’audiovisual La Bruixa Palmira. 
Com a radial del centre es disposa del Racó 
de les Fibres Vegetals, un espai didàctic al 
voltant de les fibres vegetals que l’home 
ha utilitzat per a diferents usos: plantes 
tintòries, per a la cistelleria... sent el principal 
protagonista el margalló. 
Tots els espais estan adaptats i els textos 
traduïts al castellà i anglès.

Museu de la 
Pauma

Mas de Barberans Mas de Barberans: 
De la primera 
casa del poble a la 
producció de fibres 
vegetals

Visita guiada pel Mas de Barberans passant 
per la Primera Casa del Poble  i acabant per 
conèixer la tradició de la producció de fibres 
vegetals.

 Mas de Barberans
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Mataró Visita guiada a 
l’exposició: Mataró, 
capital del gènere 
de punt

Visita guiada a la nau petita de la fàbrica 
Marfà de Mataró, que acull la nova extensió 
del Museu de Mataró dedicada indústria 
del gènere de punt, una part fonamental de 
la història de la ciutat i de Catalunya que 
no disposava encara d’un espai museístic 
propi. La nova extensió del Museu de 
Mataró compta amb 1.800 m2 ,  La planta 
primera, acull l’exposició permanent de 
l’equipament: Mataró capital del gènere 
de punt, que proposa un recorregut  per 
la indústria del gènere de punt seguint un 
doble fil argumental, d’una banda, el procés 
de fabricació del teixit de punt, i d’altra, 
l’evolució d’aquesta indústria a Catalunya 
des del segle XVIII fins l’actualitat.  Els 
continguts s’ordenen en 7 àmbits o unitats 
temàtiques que contextualitzen la maquinària, 
la indumentària, les imatges i els documents 
que s’hi exhibeixen.

Can Marfà Gènere 
de Punt -Museu de 
Mataró

Montornès del Vallès Matinal per visitar 
tres torres de 
telegrafia òptica del 
Vallès Oriental

Itinerari que ens servirà per conèixer les torres 
que van servir, a la primera meitat del segle 
XIX, per a les comunicacions militars entre  
Barcelona i Vic mitjançant missatges 
codificats amb un sistema òptic de senyals 
des d’una torre a l’altra. Començarem a les 
09.00 h amb sortida de Granollers (Estació 
d’autobusos, a l’avinguda del Parc) i a les 
9.30 h sortida de Montornès. (Marquesina 
davant de l’Ajuntament). Visitarem la  torre 
de Can Bosquerons (Montornès), la torre 
de Can Casaca (Granollers)  i la torre de 
Puiggraciós (Figaró-Montmany) per acabar 
la ruta. A les  13.45 h arribada  prevista 
a Granollers. (estació busos) i a les 14.15 
h  a Montornès.(Marquesina davant de 
l’Ajuntament) Prèviament a l’itinerari es faran 
dues conferències: 
Dimarts 6 d’octubre, a les 19 h, a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, “La telegrafia òptica a Catalunya. Un 
complex sistema de comunicació”, a càrrec de 
Jaume Perarnau, director del Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.  
Dijous 8 d’octubre, a les 20 h, a la Salad 
’Actes del Museu de Granollers, Ponència del 
Centre d’Estudis de Granollers “La torre de 
telègraf òptic de Can Casaca de Granollers. 
Noves aportacions arran del document 
‘Memoria sobre la rectificación de la linea 
telegráfica militar de Barcelona á Vich’ 
(1849)”, a càrrec d’Albert Camps, historiador, i 
Xavier Acosta, arquitecte. 
Període d’inscripció itinerari: des del 15 de 
setembre al 5 d’octubre. 
Cal portar calçat còmode per caminar per 
camins i, si s’escau, aigua, roba d’abric 
i prismàtics. En cas de pluja, la sortida 
s’ajornarà al següent diumenge, 18 d’octubre.

Ajuntament 
de Montornès, 
Ajuntament 
de Granollers i 
Delegació del Vallès 
Oriental del Col·legi 
d’Aparelladors, 
Arquitectes 
Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de 
Barcelona
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Móra la Nova La preservació del 
patrimoni ferroviari 
en l’àmbit europeu 
i la realitat a 
Catalunya

10 d’octubre de 2015 Centre 
d’Interpretació del 
Ferrocarril de Móra 
la Nova

Palafrugell El conjunt industrial 
de Can Mario, 
una visió des del 
modernisme

Visita guiada pels elements modernistes del 
conjunt fabril surer de Can Mario. Una visió 
del patrimoni industrial des del modernisme. 
Es visitarà la façana de l’actual Museu del 
Suro, el dipòsit d’aigua i la seu de la Fundació 
Cuixart, antiga casa del propietari i fundador 
de la fàbrica.

Recine industrial 
de Can Mario

Palafrugell Jornada de portes 
obertes

Entrada gratuïta al Centre d’Interpretació del 
Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario.

Centre 
d’Interpretació del 
Dipòsit d’Aigua 
Modernista de Can 
Mario

Polinyà Una mirada a la 
industrialització de  
Polinyà 

Xerrada a càrrec de Benjamí Benedicto, 
historiador i professor de l’Institut de 
Sentmenat sobre la industrialització de 
Polinyà entre els anys 50 fins inicis dels 90. 
Repàs històric i fotogràfic  de  les empreses 
més representatives del nostre municipi: 
Texal, Peguform, Inexpo, Caposa, Bravantia, 
Nalco, Hempel... amb la col·laboració 
dels alumnes de l’Institut de Polinyà que 
presentaran les seves investigacions sobre la 
troballa del Mastodont a la fàbrica Guerin.

Ajuntament de 
Polinyà- Arxiu 
Municipal

Ponts Visita al Pou de Gel 
i als Coberts de Dalt 
del Nucli Antic

De la mà de Manuel Gabriel, historiador local, 
farem un passeig pel Nucli Antic de Ponts 
on es podran visitar els Coberts (porxos) 
medievals que es troben al mig del C. Major i 
també es visitarà el recent restaurat Pou de 
Gel que es troba al pati de l’Església.

Nucli Antic de Ponts 
- Plaça de l’església

Premià de Mar Visita guiada 
“Descobreix un 
patrimoni únic a 
Europa” 

El Museu de l’Estampació de Premià de 
Mar és el segon museu a Europa dedicat a 
aquesta especialitat. Farem un recorregut per 
les sales d’exposició i reserves per descobrir 
el patrimoni industrial que s’hi conserva: 
màquines, instruments i dissenys originals són 
part d’un patrimoni únic que podreu visitar en 
exclusiva. 

Museu de 
l’Estampació de 
Premià de Mar

Premià de Mar Els reptes del 
patrimoni industrial: 
una col·lecció única 
a Europa

Trobada oberta a tots els públics per conèixer 
el patrimoni industrial de Premià de Mar. El 
Museu de l’Estampació compta amb una 
col·lecció única sobre aquesta especialitat que 
presenta un seguit de reptes d’estudi. Farem 
una visita guiada a les col·leccions i obrirem 
un diàleg per recuperar la memòria històrica 
del nostre passat industrial. 

Museu de 
l’Estampació de 
Premià de Mar



Jornades Europees 
del Patrimoni 2015 22

POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Puig-reig Història de Puig-reig Al llarg de tot el dissabte ens endinsarem 
en la història d’aquest nucli de la Catalunya 
Central molt marcat per la Revolució 
Industrial. A les 10 del matí podrem agafar 
un bus a l’Ametlla de Merola que ens portarà 
per totes les colònies del Llobregat fins a Cal 
Rosal amb la possibilitat de baixar en alguna 
de les que ens trobarem pel camí. Si baixem 
a Cal Pons podrem fer una visita a una de les 
colònies més monumentals del Llobregat, ja 
que s’iniciaran dues visites una a les 10:30 
i l’altra a les 12:00 davant l’Església de la 
Colònia destinada a tothom qui vulgui conèixer 
aquesta colònia.  
A la tarda podrem conèixer el passat de Puig-
reig abans de la Revolució Industrial amb la 
visita del Puig-reig Medieval. Ens trobarem a 
l’Oficina de Turisme (plaça de la Creu, 2) a les 
17:00 per fer un recorregut cap a l’Església 
Romànica i el Castell. 

Diferents llocs 
del municipi

Puig-reig Visita a la Colònia 
Pons

Es farà un recorregut pels jardins de la 
Colònia Pons i pel Centre d’Interpretació 
d’aquesta situat a l’Església de la Colònia. Al 
llarg del recorregut pels jardins i per l’edifici de 
l’Església ens traslladarem a diferents etapes 
de la vida d’aquesta monumental colònia 
situada al peu del riu Llobregat en el seu pas 
pel municipi de Puig-reig.

Colònia Pons

Puig-reig Teatre de l’Ametlla 
de Merola

L’Ametlla de Merola és una colònia industrial 
situada al peu del Llobregat amb una intensa 
vida cultural que es desenvolupa al voltant 
del Teatre de la Colònia. Per això els mateixos 
veïns de la colònia us ensenyaran el Teatre 
per dins i us faran partícips de tot el món 
cultural d’aquesta singular colònia. 

Teatre de l’Ametlla 
de Merola

Puig-reig Colònies de Puig-reig Puig-reig és el municipi de Catalunya amb més 
colònies industrials, per això ens proposem 
fer un recorregut per algunes de les seves 
colònies i així poder conèixer-les una mica 
més. El Cquie, grup excursionista de Puig-reig, 
ens ha preparat un recorregut per racons 
i espais al voltant d’aquestes colònies que 
ens faran veure amb uns altres ulls tot el 
patrimoni industrial d’aquest municipi. 

Colònies Industrials 
de Puig-reig

Raimat Visita a la colònia 
agrícola de Raímat 

Visita comentada a la Colònia Agrícola de 
Raïmat a càrrec de membres i col·laboradors 
de l’Observatori Sociodemogràfic de les 
Terres de Lleida.

Observatori 
Sociodemogràfic de 
les Terres de Lleida

Reus Recorregut 
per conèixer 
l’arquitectura 
industrial a la 
Biblioteca Central 
Xavier Amorós

Els arquitectes Joan Figuerola,  Joan C. 
Gavaldà i Jordi Romera, responsables de la 
restauració de l’antic escorxador de Reus per 
convertir-lo en la Biblioteca Central Xavier 
Amorós ens faran una visita guiada de les 
instal·lacions i ens explicaran els elements 
arquitectònics típics de l’arquitectura 
industrial.

Biblioteca Central 
Xavier Amorós
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Ripollet Documents i 
patrimoni industrial

Petita mostra de documentació de l’arxiu 
municipal o bé d’arxius particulars o 
d’empreses relacionada amb el patrimoni 
industrial local, com enquestes del segle XIX 
sobre l’estat de les fàbriques o llistes de 
contribució industrial.

Centre 
d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en 
Rata (Regidoria de 
Patrimoni)

Ripollet Taula rodona “El 
patrimoni industrial i 
el poble”

Es realitzarà una taula rodona amb diversos 
agents relacionats amb el patrimoni industrial 
del municipi, que parlaran principalment 
de les condicions de vida i de treball dels 
treballadors.

Centre 
d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en 
Rata (Regidoria de 
Patrimoni)

Ripollet Lectura de poemes Lectura de poemes relacionats amb la 
temàtica de les fàbriques, com podrien ser-ne 
alguns de “La fàbrica” de Miquel Martí i Pol. 
La lectura serà a càrrec d’alguna entitat del 
poble.

Centre 
d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en 
Rata (Regidoria de 
Patrimoni)

Ripollet - PuigReig Visita a la Colònia 
Vidal

Es realitzarà una visita guiada a la Colònia 
Vidal, a Puig-Reig per tal de visitar la part 
industrial com la turbina i la sala de tel·lers, 
i sobretot la part més social, com l’escola 
de nens, els pisos dels treballadors, dutxes 
comunitàries, etc.

Centre 
d’Interpretació del 
Patrimoni Molí d’en 
Rata (Regidoria de 
Patrimoni)

Rubí Itinerari Rubí 
Industrial

10/10/2015 Museu Municipal 
Castell de Rubí

Sabadell Sabadell -itinerari Recorregut veient, cases, vapors, despatxos, 
xemeneies que mostren el paisatge industrial 
de la ciutat de Sabadell.

Sabadell, segle XIX

Sant Fruitós de Bages Recull històric de 
les fàbriques tèxtils 
de Sant Fruitós de 
Bages

Exposició temàtica de la història de les 
fàbriques tèxtils de Sant Fruitós de Bages 
a través del seu mobiliari, explicacions i 
imatges.

Biblioteca 
Municipal

Sant Just Desvern Visita a les 
instal·lacions de 
Ricardo Bofill

9/10/2015 Av.Industria, 14 
Sant Just Desvern

Sant Just Desvern Conferència: 
“Patrimoni Industrial 
a Catalunya, el Baix 
Llobregat i Sant Just 
Desvern”

9/10/2015 Can Ginestar

Sant Vicenç de Torelló Visita a la colònia de 
Borgonyà

Visitarem la colònia tèxtil d’origen escocès 
de Borgonyà, una de les colònies industrials 
més importants de Catalunya. Entrarem dins 
el recinte de la fàbrica Fabra i Coats per veure 
la xemeneia, les calderes, etc. i posteriorment 
recorrerem a peu els carrers de la colònia. 
Visitarem el teatre, la casa cuna i resseguirem 
finalment el canal fins a la zona esportiva.

Colònia de 
Borgonyà

Santa Coloma de 
Cervelló

Conèixer la fàbrica 
de la Colònia Güell

Visita guiada a les instal·lacions de la que fou 
la fàbrica tèxtil de la Colònia  obrera d’Eusebi 
Güell a Santa Coloma de Cervelló, a càrrec de 
l’historiador Josep Padró.

Recinte Industrial 
Colònia Güell



Jornades Europees 
del Patrimoni 2015 24

POBLACIÓ TÍTOL DE L’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L’ACTIVITAT

Santa Margarida de 
Montbui

El Montbui 
industrial. Visita 
guiada a la Vinícola

En una única visita al complex de la 
Vinícola recorrerem dos moments de la 
industrialització montbuienca i del seu passat 
industrial: la industria de les adoberies, 
vinculades a Igualada, i l’explotació 
vitivinícola.

Ajuntament de 
Santa Margarida de 
Montbui

Santa Margarida de 
Montbui

De la terra a 
l’ampolla: visita a la 
Mallola

Centrant-nos en la barraca de vinya de la 
Mallola, iniciarem un recorregut pels orígens 
de la indústria vitivinícola montbuienca. Que 
en queda de tot plegat? Que va suposar 
aquesta proto-indústria?

Ajuntament de 
Santa Margarida de 
Montbui

Santpedor De quan les coses es 
feien a mà

10/10/15 Santpedor

Sentmenat Exposició: 
“Sentmenat de 
l’agricultura a la 
industria”, 

10, 11, 12 i 13 d’octubre Museu-Arxiu de 
Sentmenat

Sentmenat Sentmenat de 
l’agricultura a la 
industria

Exposició sobre aquest tema, el lloc on 
s’exposa és a una antiga fàbrica tèxtil de 
Sentmenat que s’està arranjant per a us 
públic .

Antiga fàbrica de 
can Vall, carrer 
Afores al costat del 
Institut

Solsona Jornada de portes 
obertes al pou de gel 
de Solsona

Entrada lliure per poder contemplar el pou 
de gel, de planta circular coberta amb una 
cúpula que servia per emmagatzemar el 
glaç obtingut del riu Negre o del forat de la 
Bòfia. S’utilitzà del segle XVII al XIX.El gel s’hi 
emmagatzemava i es conservava durant els 
mesos més freds i es comercialitzava des de 
la primavera fis a Tots Sants.

Pou de Gel de 
Solsona

Subirats Els forns de calç a 
Subirats

10/10/2015 Forn de Calç del 
Collet

Tarragona Dissabte... al Museu Visita guiada al Museu del Port per tal de 
conèixer la historia del Port de Tarragona i les 
activitats que es desenvolupem en un port 
comercial, pesquer i esportiu com el nostre.

Museu del Port de 
Tarragona

Terme municipal de 
Tiurana

Visita guiada per les 
instal·lacions de la 
presa de Rialb

Visita guiada per les instal·lacions de la presa 
de Rialb. El pantà de Rialb s’estén pel nord-est 
de la comarca de la Noguera en els municipis 
de Ponts, Baronia de Rialb i Tiurana, i per 
Bassella, Peramola i Oliana a l’extrem sud de 
l’Alt Urgell. La presa té una alçada de 99 m i 
la làmina d’aigua ocupa unes 1.505 ha. Els 
seus principals destinataris són els canals 
d’Urgell i Segarra-Garrigues, a més de proveir 
aigua a uns 80 nuclis de població. El pantà 
és gestionat per la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre. Tot i que el pantà va ser inaugurat 
l’any 2000, no es va arribar fins a la seva cota 
màxima fins a l’abril de 2010.

Consorci Segre 
Rialb

Terrassa Jornada de portes 
obertes

Veniu a descobrir l’evolució dels avenços 
científics i tècnics a Catalunya en el marc 
d’una antiga fàbrica tèxtil modernista.

Museu de la 
Ciència i de 
la Tècnica 
de Catalunya 
(mNACTEC)
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Terrassa Visita teatralitzada 
“1910. Un passeig 
per la fàbrica”

Descoberta dels antics espais del Museu, per 
conèixer, de la mà de personatges històrics, 
el procés productiu de la llana i la vida 
quotidiana dels obrers i obreres a principis del 
s XX.

Museu de la 
Ciència i de 
la Tècnica 
de Catalunya 
(mNACTEC). 
Rambla d’Ègara, 
270. Terrassa

Terrassa Visita guiada “Els 
tresors amagats del 
mNACTEC”, a càrrec 
de la conservadora-
restauradora Mercè 
Gual.

Visita a les voltes de la teulada, a les reserves 
on es preserven objectes de la col·lecció no 
exposats i al taller de restauració del Museu.

 Museu de la 
Ciència i de 
la Tècnica 
de Catalunya 
(mNACTEC). 
Rambla d’Ègara, 
270. Terrassa

Terrassa Espectacle de dansa 
Big Bounce - Site 
Specific

El col·lectiu Big Bouncers proposa una 
intervenció performativa amb un treball 
centrat en la relació entre el moviment, la 
paraula i l’espai del Vapor Aymerich, Amat i 
Jover, seu actual del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya. L’especificitat de 
l’edifici i els seus orígens serveixen com a 
detonant per a desplegar un imaginari sobre 
el qual es construeix una creació específica, 
única i irrepetible.

Museu de la 
Ciència i de 
la Tècnica 
de Catalunya 
(mNACTEC). 
Rambla d’Ègara, 
270. Terrassa

Terrassa Demostració de 
vehicles antics en 
funcionament al pati 
del Museu

Posada en funcionament de diversos vehicles 
de la primera meitat del segle XX, com ara els 
automòbils Hispano Suiza Alfons XIII, Ford T i 
el prototipus AFA i motocicletes de la col·lecció 
del mNACTEC.

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

Tiurana Visita guiada El pantà de Rialb s’estén pel nord-est de 
la comarca de la Noguera en els municipis 
de Ponts, Baronia de Rialb i Tiurana, i per 
Bassella, Peramola i Oliana a l’extrem sud de 
l’Alt Urgell. La presa té una alçada de 99 m i 
la làmina d’aigua ocupa unes 1.505 ha. Els 
seus principals destinataris són els canals 
d’Urgell i Segarra-Garrigues, a més de proveir 
aigua a uns 80 nuclis de població. El pantà 
és gestionat per la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre. Tot i que el pantà va ser inaugurat 
l’any 2000, no es va arribar fins a la seva cota 
màxima fins a l’abril de 2010.

Consorci Segre 
Rialb

Tortosa Xerrada i visita 
guiada a l’antic 
escorxador

Us convidem a la xerrada amb el títol 
“L’escorxador, una indústria alimentària per 
a una ciutat del segle XX”, a càrrec de Jordi 
March. A continuació també podreu gaudir 
d’una visita comentada al recinte de l’antic 
escorxador.

Museu de Tortosa
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Ullastret Visita guiada al pou 
de glaç del Puig de 
Sant Andreu 

En aquesta visita guiada tindrem ocasió de 
recórrer l’itinerari de natura que transcorre 
pel vessant oriental del Puig de Sant Andreu, 
al final del qual, podrem conèixer i entrar dins 
del pou de glaç que es va construir en època 
moderna sobre les ruïnes de l’antiga ciutat 
ibèrica. Es tracta d’un dels pous de glaç més 
ben conservats de la comarca i recentment ha 
estat condicionat com a magatzem d’objectes 
arqueològics. 

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret 

Ulldecona Visita guiada al 
Molí d’Oli de Cèsar 
Martinell

Visita guiada al Molí d’Oli de Cèsar Martinell 
Visitarem l’Antic Molí d’Oli del il·lustre 
arquitecte modernista Cèsar Martinell i 
Brunet, seu de l’actual Oficina Municipal de 
Turisme.  
Es tracta d’una construcció que forma part del 
modernisme agrari català i, degut a l’alt valor 
històric i arquitectònic, està catalogat per 
Patrimoni de la Generalitat. 
Farem un recorregut pel que fou l’incipient 
industrialització de l’oli a la nostra població. 
Les premses hidràuliques, les moles, los 
trulls...herència del passat i motor econòmic 
del territori.  Acabarem la visita en un tast 
d’olis varietals i mil·lenari, fruit de la recerca 
en la qualitat de nous productes.

Ajuntament 
d’Ulldecona

Vallfogona de Ripollès Descoberta de les 
primeres indústries 
rurals: els forns de 
teules i maons

La tradició d’autoabastament de la pagesia 
del nostre país ha impulsat que en moltes 
contrades s’instal·lessin forns, aprofitant la 
matèria primera de la zona, per coure material 
per a la construcció (calç, teules, guix, maons, 
etc.) dels masos i dels edificis de les viles. 
A Vallfogona se’n conserven vàries i una es 
troba perfectament restaurada. Es proposa 
visitar-la per entendre bé com funcionaven.

Ajuntament de 
Vallfogona de 
Ripollès

Vallirana Visita guiada als 
molins fariners de la 
Masia Molí de Can 
Batlle

La visita guiada als molins farinesr es farà en 
els següents horaris: 
dissabte a les 11.30h i a les 18 h per la tarda 
i diumenge al matí a les 11.30h. 
De totes maneres romandra oberta la Masia 
i es pot visitar igual sense guia en el següent 
horari: de 10 a 14 h i de 16.30 a 21h dissabte 
i diumenge de 10 a 14 h. 
Es compon d’una masia del sXVII amb la 
cuina, llar de foc, pica, cup de vi, quadra l’era, 
labassa i el pati. Hi ha dos molins fariners, un 
de rodet horitzontal del sXV i un altre del s. XIX 
mogut per una gran roda de calaixos de més 
de 10 m de diàmetre, única a la província de 
Barcelona

Masia Molí de 
Can Batlle

Vic Visita a la històrica 
impremta Anglada 
de Vic

10 d’octubre Impremta Anglada
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Vilassar de Dalt Penja la rajola El paviment del primer pis de la Biblioteca 
Can Manyer és un mosaic hidràulic fet amb 
rajoles “de segona”provinents del rebuig de 
diverses fàbriques. Aixó el converteix amb 
una mena de trencaclosques molt particular. 
Durant aquestes dates a la Biblioteca, també, 
hi haurà l’exposició: Catifes de ciment. El món 
de la rajola hidràulica.  
L’activitat consistirà en que els participants 
retratin la rajola que més els agradi i la pengin 
al Twitter de la Biblioteca  etiquetant la foto 
amb el hastag #rajolacanmanyer. 

Biblioteca Can 
Manyer



Jornades Europees 
del Patrimoni 2015 28

Activitats Singulars



Jornades Europees 
del Patrimoni 2015 29

TÍTOL DE L'ACTIVITAT POBLACIÓ DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
ENTITAT QUE 
ORGANITZA 
L'ACTIVITAT

Patrimoni, Recerca Ciutadana

Castellar del Vallès Viquimarató 
de Patrimoni 
Industrial

Trobada de viquipedistes en una jornada de 
treball amb l'objectiu d’actualitzar els continguts 
de la viquipèdia sobre patrimoni industrial.

Biblioteca 
Antoni Tort

Sant Feliu de Guíxols Viquimarató 
Patrimoni 
Guixolenc

La Viquimarató consisteix en ajuntar 
viquipedistes i persones interessades en 
contribuir a la Viquipèdia amb l’objectiu 
de millorar la cobertura sobre elements 
patrimonials de la ciutat de Sant Feliu de 
Guíxols. L’organització proporcionarà bibliografia 
per tal de redactar els articles, connexió a 
Internet i esmorzar. Es recomana portar un 
ordinador portàtil o tauleta, però per qui no 
en tingui, l’organització en proporcionarà un. 
Quan acabi la Viquimarató, s’oferirà una visita 
al Casino dels Nois i, per qui es vulgui quedar a 
dinar, una visita al Monestir guixolenc a la tarda. 
No cal haver editat abans a la Viquipèdia: és 
obert a tothom.

Biblioteca Pública 
Octavi Viader i 
Margarit; Amical 
Wikimedia

Patrimoni i cinema

Barcelona J. L. Sert / Un 
somni nòmada

9, 10 i 11 d'octubre Auditori de la 
Fundació Joan 
Miró

Castellar del Vallès "Can Tolrà, 140 
anys de la nostra 
història"

El documental, produït per Josep Vidal, relata els 
episodis més destacats de la fàbrica tèxtil més 
important de Castellar a través de fotografies, 
testimonis i recreacions. Des del naixement de 
l’empresa, l’any 1856, amb la compra realitzada 
pel metge cabrilenc Josep Tolrà del Molí d’en 
Busquets fins al tancament de l’empresa l’any 
1995, el documental repassa la història de 
l’empresa i els moments crucials pels quals va 
passar com l’assassinat de dos directors.

Auditori Municipal 
Miquel Pont

Patrimoni i dansa
Girona Dansem entre 

capitells: música, 
dansa i patrimoni

Dos músics i dues ballarines oferiran un 
espectacle on l’art del present es barrejarà amb 
els vestigis del passat immediat. Un gaudi pels 
sentits en un marc incomparable: la nau de 
l’església i el claustre del monestir benedictí de 
Sant Pere de Galligants de Girona.
Monestir de Sant Pere de Galligants. C/ Santa 
Llúcia 8. 17007 Girona

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya-Girona

Terrassa Espectacle de 
dansa Big Bounce 
- Site Specific

El col·lectiu Big Bouncers proposa una 
intervenció performativa amb un treball centrat 
en la relació entre el moviment, la paraula i 
l’espai del Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu 
actual del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya. L’especificitat de l’ edifici i els 
seus orígens serveixen com a detonant per 
a desplegar un imaginari sobre el qual es 
construeix una creació específica, única i 
irrepetible.

Museu de la 
Ciència i de 
la Tècnica 
de Catalunya 
(mNACTEC)
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Patrimoni i literatura

Begur Ruta Poètica 
Vinyoli

Recorregut pels indrets més emblemàtics 
relacionats amb l’estada del poeta Joan Vinyoli 
a Begur: les cases on va estiuejar, els cafès 
i indrets que freqüentava i els llocs que van 
inspirar els seus poemes, com l’ermita de 
Sant Ramon i el castell, entre altres. L’activitat 
inclou lectura i comentari de poemes i dades 
biogràfiques. Punt de trobada: escales de la 
plaça de l’Església.

Ajuntament de 
Begur

Balaguer Ruta històrica-
literària pel 
Centre Històric de 
Balaguer

En base als textos que diversos autors catalans 
han escrit sobre determinats indrets de la 
ciutat de Balaguer, es farà un recorregut guiat 
pel centre històric de la ciutat amb lectura 
dels relats i l’explicació històrica dels diferents 
monuments i racons d’aquesta ruta.

Ajuntament de 
Balaguer

Museu de la 
Noguera

Calella de Palafrugell Josep Pla, cuina i 
paisatge a Calella 
de Palafrugell

Calella de Palafrugell és un dels pobles de 
pescadors més emblemàtic de l’Empordà. 
Aquesta és la Ruta Josep Pla que més ofereix 
la possibilitat de “contemplar i badar” que és el 
que cal fer quan es passeja per la Costa Brava. 
La ruta comença a Sa Perola, edifici construït 
a finals del s. XVIII per tal de tenyir-hi les 
xarxes i ser espai de reunió de la comunitat de 
pescadors. Actualment és l’Oficina de Turisme i 
Centre d’Interpretació.

Fundació Josep Pla

Ripollet Lectura de poemes Lectura de poemes relacionats amb la temàtica 
de les fàbriques, com podrien ser-ne alguns de 
"La fàbrica" de Miquel Martí i Pol. La lectura serà 
a càrrec d'alguna entitat del poble.

Centre 
d'Interpretació del 
Patrimoni Molí d'en 
Rata (Regidoria de 
Patrimoni)

Súria Ressons 2015. 
Escoltant les 
Guixeres

Recital literari i musical al cor d’aquest paisatge 
natural, amb rutes senyalitzades del patrimoni 
urbà i preindustrial de les pedreres i antics forns 
de guix de Les Guixeres de Súria, explotades 
almenys entre els segles XI i XX. L’edició 2015 
es dedicarà a textos propers a la descoberta 
i apropament al patrimoni industrial d’aquest 
país. La lectura anirà a càrrec de l’actriu 
Marialba Esquius, acompanyada de la música 
de Lluís Macià i Jaume Noguera. 

Ajuntament de 
Súria

Auditori de Les 
Guixeres
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Patrimoni i música
Balaguer Vermut Jazz a Cal 

Comabella amb 
Carme Canela & 
Xavi Monge Trio

La cantant barcelonina Carme Canela s’ha 
convertit amb els anys en una de les veus més 
lluminoses del panorama jazzístic d’Europa, 
amb nombrosos enregistraments tant propis 
com col·laboracions internacionals.

Per al Vermut Jazz a Cal Comabella la cantant 
barcelonina reprèn les col·laboracions amb el 
teclista Xavi Monge, amb qui ja fa més de deu 
anys que vénen explorant en el món jazzístic, 
participant en nombrosos festivals i concerts 
arreu, i enregistraments com l’aproximació 
musical a la poesia d’en Màrius Torres.

El concert també dóna l’oportunitat de 
redescobrir Cal Comabella, edifici modernista 
de transició cap al noucentisme que ha estat 
rehabilitat recentment com a allotjament turístic. 
Situat entre la Plaça del Mercadal, el Carrer del 
Miracle i el Carrer del Portalet del centre històric 
de Balaguer, aquest edifici està protegit com a 
Bé Cultural d’Interés Local.

El concert té lloc a la Terrassa del Segre de Cal 
Comabella, damunt de la muralla gòtica del 
Portalet. Aforament limitat a l’espai.

Cal Comabella

La Fatarella Concert de 
l'Agrupació 
Instrumental de 
l'EMMFa i duo de 
violí i piano

Concert de l'Agrupació Instrumental de l'EMMFa 
i duo de violí i piano, a càrrec de l'Anna 
Enfedaque i Ferran Fabregat.

A la Capella de la 
Mare de Déu de 
Misericòrdia

Os de Balaguer Concert inaugural 
de l'orgue del 
Monestir de les 
Avellanes

Recentment el Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes (Os de Balaguer) 
ha recuperat l'orgue. Aquest patrimoni va 
desaparèixer del monestir fa 170 anys arran de 
la desamortització. Ara la comunitat marista que 
viu al monestir n'ha instal·lat u

Monestir de les 
Avellanes

Sant Llorenç de la 
Muga

Nuclis històrics 
amb encant i 
música

Sant Llorenç és un nucli medieval fortificat amb 
torres integrades a la muralla i amb dos portals 
d’entrada molt ben conservats. L’església 
romànica completa el conjunt fortificat. També 
es pot visitar una torre de guaita exempta sobre 
del nucli històric.
A les 18.30 h concert a l’església amb la Jove 
Orquestra de Figueres.

Consell Comarcal 
Alt Empordà

Patrimoni i fotografia

Alcarràs Inauguració 
4t Concurs 
de Fotografia 
“Una mirada al 
Patrimoni”

Exposició de les diferents obres presentades 
a concurs i lliurament de premis. Totes les 
fotografies han d'estar relacionades amb el 
patrimoni de la vila.

Ajuntament 
d’Alcarràs
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Calafell Calafell històric: 
Caminada popular 
fins la Talaia

Les escoles amb les Jornades Europees del 
Patrimoni. 
Un grup d’alumnes de l’INS Talaia es 
converteixen en guies de patrimoni per un dia 
i us proposen fer una excursió fins a la Talaia, 
torre d’època moderna que el centre ha adoptat. 
Un cop arribeu a dalt us explicaran els plafons 
museogràfics que alumnes del centre han 
dissenyat.
Aprofitareu per fer un esmorzar saludable, que 
cal portar de casa, amb els veïns del poble que 
vinguin a visitar aquest magnífic paratge del 
municipi.
Es recomana portar calçat còmode, esmorzar 
saludable i aigua.

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)

Calafell Calafell històric: 
Visita “Poble en 
viu a la Ciutadella 
ibèrica de Calafell”

Les escoles amb les Jornades Europees del 
Patrimoni. 
La Ciutadella pren vida de nou! Els alumnes de 
6è de l’Escola Santa Creu es transformaran en 
autèntics ibers per ensenyar-vos com vivien i 
quines costums tenien els ibers que van habitar 
la Ciutadella ibèrica fa més de 2.000 anys. Hi  
esteu tots convidats.

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)

Calafell Calafell històric: 
Presentació del 
fulletó turístic de 
l’església de sant 
Miquel

Les escoles amb les Jornades Europees del 
Patrimoni. 
L’Església de Sant Miquel és una petita església 
romànica que explica els orígens del nucli de 
Segur de Calafell. Oberta pocs cops l’any, un 
grup d’alumnes experts de l’escola Mossèn 
Cinto han pensat que la millor manera de 
donar-la a conèixer pot ser preparant un fulletó 
turístic perquè veïns i visitants en coneguin la 
seva historia. Una bona fórmula per començar a 
conèixer el patrimoni i fer-lo respectar!
Si us acosteu a buscar el fulletó que han 
preparat podreu gaudir de les explicacions dels 
petits experts.

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)

Castellfollit de la Roca Concurs
d'Instagram

Al llarg de la festa Major del municipi (del 18 
al 21 de setembre) es realitzarà un concurs 
d'instagram amb fotografies de Castellfollit. 
En tres categories diferents: festa, racons 
i patrimoni. Les millors fotografies, seran 
exposades a l'Església Vella.

Església Vella de 
Sant Salvador de 
Castellfollit de la 
Roca 

Mont-roig del Camp Una mirada al 
patrimoni

Amb aquesta activitat gaudirem d'una 
sortida fotogràfica per descobrir el patrimoni 
arquitectònic del municipi. Amb la fotografia 
serem capaços de captar i fixar el testimoni 
que ens ve del pasat. Ens endinsarem en un 
escenari en el qual es va desenvolupa

Ajuntament de 
Mont-roig del Camp

Navarcles Concurs de 
fotografia i 
exposició

XII concurs de fotografia i exposició "Navarcles". 
La inauguració tindrà lloc el dia 10 d'octubre 
a les 6 de la tarda a la Capella romànica de S. 
Bartomeu i estarà oberta els dies 10, 11, 17, 
18, 24 i 25 d'octubre de 12 a 2 del matí i de 6 a 
8 de la tarda.

Àrea de Cultura 
de l'Ajuntament 
de Navarcles i 
GRUPART EL CORO
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Palau-saverdera Concurs de 
fotografia dels 
monuments 
megalítics de 
Palau-saverdera

Els participants penjaran a internet, a través 
de diferents plataformes, fotos d’algun dels 13 
monuments megalítics que hi ha a la muntanya 
de Palau-saverdera. Les fotos s’han de fer entre 
els dies 9 i 12 d’octubre, a qualsevol hora del 
dia.
A través d’una votació popular, es decidiran els 
guanyadors.
Les fotos han d’estar fetes entre els dies 9,10, 
11 i 12 d’octubre.

Ajuntament de 
Palau-saverdera

Torredembarra Taller d'Instagram i 
concurs 

En el marc de les Jornades Europees del 
Patrimoni, es durà a terme un taller sobre 
Instagram, el 9 d’octubre, a les 11h, a càrrec 
de Lola Jiménez. El taller té per objectiu animar 
la participació d’un concurs de fotografia del 
Patrimoni industrial de la Vila, especialment de 
l’antiga bòbila de Cal Llovet, seu actual de la 
Biblioteca Mestra Maria Antònia.  Pel concurs 
s’utilitzarà l’etiqueta #JEP2015 per compartir les 
imatges. Les bases del concurs i la informació 
sobre el taller es poden consultar al web de 
l’ajuntament.

Biblioteca Mestra 
Maria Antònia de 
Torredembarra

Patrimoni i educació
Solsona Casal Cívic Xavier 

Jounou de Solsona
Presentació del projecte “Apadrinem el nostre 
patrimoni” i dels recursos patrimonials que 
apadrina cada centre per part dels alumnes de 
primària del Vinyet, Setelsis, Arrels i les ZER del 
Solsonès amb el suport dels Serveis Educatius 
del Solsonès. Exposició dels treballs de 
presentació del patrimoni durant unes setmanes 
al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona.

Apadrinem el 
nostre patrimoni
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Alcarràs Tallers d’activitats 
artesanes 
relacionades amb el 
patrimoni. Adreçats 
a infants fins als 12 
anys

Fer diferents tallers on els nens i nenes 
aprenguin diferents oficis que es feien 
durant l’època medieval, ja que molts llocs 
patrimonials de la vila són d’aquesta època.

Ajuntament 
d’Alcarràs

Barcelona Concurs dibuix 
infantil

Durant els dies 9,10 i 11 d’octubre, durant 
les Jornades Europees de Patrimoni la Casa 
Batlló acollirà una sèrie d’activitats per a tota 
la família enmarcats dins el Concurs de Dibuix 
“Casa Batlló: ...Què veus? Què t’imagines? 
Sempre acompanyats pel simpàtic Draclló (el 
drac de Sant Jordi que corona la façana de la 
Casa Batlló). Bases del concurs en la web de 
la Casa Batlló.

Casa Batlló

Calafell Les escoles amb les 
Jornades Europees 
del Patrimoni: La 
llegenda de Sant 
Jordi al Castell de 
Calafell

El Castell de la Santa Creu es converteix en 
escenari de la Llegenda de Sant Jordi.
Els alumnes de 1r de primària de l’Escola 
Vilamar us representaran la llegenda del patró 
de Catalunya. Una llegenda per tots coneguda, 
però que segur que val la pena de veure com 
la interpreten! 

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)

Calafell Les escoles amb les 
Jornades Europees 
de Patrimoni. “Poble 
en viu a la ciutadella 
ibèrica de Calafell”

La Ciutadella pren vida de nou! 
Els alumnes de 6è de l’Escola Santa Creu 
es transformaran en autèntics ibers per 
ensenyar-nos com vivien i quines costums 
tenien els ibers que van habitar la Ciutadella 
ibérica fa més de 2.000 anys. Hi  esteu tots 
convidats.

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)

Calafell Les escoles amb les 
Jornades Europees 
de Patrimoni: 
presentació del 
fulletó turístic de 
l’església de Sant 
Miquel

L’Església de Sant Miquel és una petita 
església románica que explica els orígens 
del nucli de Segur de Calafell. Oberta pocs 
cops l’any, un grup d’alumnes experts de 
l’escola Mossèn Cinto han pensat que la millor 
manera de donar-la a conèixer. 

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)

Calafell Les escoles amb les 
Jornades Europees 
de Patrimoni: 
Caminada popular 
fins a la Talaia

Un grup d’alumnes de l’INS Talaia es 
converteixen en guies de patrimoni per un dia 
i us proposen fer una excursió fins a la Talaia, 
torre d’època moderna que el centre ha 
adoptat. Un cop arribeu a dalt us explicaran 
els plafons museogràfics que alumnes del 
centre han dissenyat.

Aprofitareu per fer un esmorzar saludable, que 
cal portar de casa, amb els veïns del poble 
que vinguin a visitar aquest magnífic paratge 
del municipi.

OAM- Fundació 
Castell de Calafell 
(Calafell Històric)
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Cardona Un ofici singular: el 
treball de la sal

A partir de pedres de sal obtingudes de la 
Muntanya de Sal de Cardona, de diverses 
mides i formes, el visitant elaborarà un 
original i singular penjoll. 
Amb aquesta activitat es dóna a conèixer què 
és el mineral de la sal, les seves propietats i 
característques, es manipula i es pot aprendre 
l’ofici de l’artesania de la sal. 
El penjoll que es fabricarà cada visitant 
esdevindrà el passi gratuït per endinsar-se 
en una aventura apassionant al Castell de 
Cardona: el descobriment de “La veritable 
història de la Torre de la Minyona”.

Centre Cardona 
Medieval 

Castellar de n’Hug Visita teatralitzada; 
Ruta per l’Alt 
llobregat 
acompanyats per 
Eusebi Güell i Antoni 
Gaudí.

De la mà del senyor Güell i del seu mecenes, 
Antoni Gaudí, descobrirem el passat de 
l’entorn de l’Alt Berguedà, a través del viatge 
amb el tren del ciment, de la visita a la fàbrica 
de ciment Asland, i als Jardins Artigas. 
Castellar de n’Hug i Jardins Artigas. La Pobla 
de Lillet i recorregut amb el Tren del Ciment 
des de La Pobla de Lillet fins a l’estació del 
Museu del Ciment.

Museu del Ciment 
Asland

Cerdanyola del Vallès Pintant Blues Tot coincidint amb el Festival Internacional 
Blues de Cerdanyola el museu programa 
una activitat familiar on es podrà elaborar 
un mural col·lectiu a partir de la música en 
directe.

Museu d’Art de 
Cerdanyola

Collbató Descobrint l’oli de 
Collbató 

10/10/2015 
Tallers de sabons amb oli reciclat  Cal 
inscripció prèvia al telèfon 93 777 90 76 

Racó del Ponis- 
Molí de l’oli

Cornellà de  Llobregat El jardí històric, 
la seva vegetació 
singular i el trenet 
en miniatura

Activitat familiar conduïda per un expert, en 
què els visitants podran descobrir, primer des 
de dalt d’un trenet en miniatura i després a 
peu, una altra manera de mirar-se el Parc de 
Can Mercader, on la història, l’art, el lleure i 
la botànica conflueixen en aquest conjunt que 
havia format part de l’antiga finca Mercader a 
Cornellà.
Són elements emblemàtics el circuit de 
trens en miniatura, els conjunts de palmeres 
o de plàtans, així com alguns exemplars
d’arbres centenaris, o el mateix Museu Palau 
Mercader. 
Cal reserva prèvia: museumercader@aj-
cornella.cat

Ajuntament de 
Cornellà. Patrimoni 
Cultural

Àrea Metropolitana 
de Barcelona
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Cornellà de Llobregat El Joc d’Almeda. 
Història d’un barri 

Des de la seva urbanització als anys 20 fins a 
l’actualitat, el barri d’Almeda ha sofert moltes 
transformacions. Al llarg del joc, els equips 
participants hauran de fer ús dels seus dots 
d’observació i orientació per descobrir els 
racons més amagats del barri i continuar, 
després, amb un joc de tauler al Museu Palau 
Mercader on podran demostrar les seves 
capacitats estratègiques mentre recorren 100 
anys d’història d’Almeda.

Parc de Can 
Mercader 

Cornellà de Llobregat Els contes del Palau Descoberta fantàstica del Museu, a través 
de les narracions d’un personatge imaginari 
que, al final de l’activitat, farà obsequi als 
participants del conte  La Meravellosa Història 
del Palau Mercader.

Museu Palau 
Mercader

Cubelles Contes de Màgia 
i Circ al Pati de 
Ponent

La màgia i el circ a través dels contes. Es 
començarà amb un conte màgic a càrrec 
d’Isidre Rossell i, a continuació, s’explicarà 
un conte dedicat a la figura de Josep Andreu 
Lasserre, més conegut amb el nom de Charlie 
Rivel, a càrrec de Mònica Fuster. S’explicarà 
el circ de la mà del petit Charlie. Després dels 
contes, hi haurà tallers i jornada de portes 
obertes a l’exposició permanent del pallasso 
Charlie Rivel que aquest any celebra el 25è 
aniversari.

Ajuntament de 
Cubelles

El Masroig Visita guiada 
teatralitzada i tallers

Activitat familiar al jaciment prehistòric del 
Puig Roig del Roget: visita guiada teatralitzada 
i tallers.

Jaciment del Puig 
Roig del Roget 

Falset Viu el call de Falset Visita guiada-teatralitzada pels carrer del 
nucli antic de falset, de la mà de “la jueva 
de Tortosa”, Pilar Cugat. Que realitza la 
visita mitjançant la recuperació de cançons 
sefardis. la visita es completa amb un tast de 
vins caixer (kosher).

Nucli antic - call de 
falset

Granollers Visita dramatitzada 
a la Tèrmica de Roca 
Umbert

El fogoner, la feina del qual era controlar el 
vapor de la caldera, ens farà un recorregut per 
l’espai de la Tèrmica. La visita a l’anomenat 
“cor de la fàbrica” ens permetrà descobrir 
com a partir de carbó, fuel i gas es produïa 
l’electricitat que necessitava Roca Umbert per 
funcionar. Tot un repte! 

La Tèrmica proveïa d’energia elèctrica i vapor 
l’antiga fàbrica Roca Umbert de Granollers 
des de principis de la dècada de 1950 fins al 
1992, any en què es va tancar definitivament. 
Generava energia elèctrica a partir de la 
crema de combustibles fòssils. Actualment es 
pot visitar el cap de setmana, cada dissabte a 
la tarda, de 18 a 20 hores i diumenges al matí 
d’11 a 13 hores.

Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts
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Mataró Visita teatralitzada 
“Un passeig per Can 
Marfà”

És l’any 1946, a la fàbrica de Can Marfà, 
la més important de l’Estat en la fabricació 
de gènere de punt, hi ha arribat un nou 
encarregat, en Robert, que haurà d’afrontar 
les dures condicions que imposava la 
postguerra i un incipient ambient de lluita 
que comença a obrir-se pas a les fàbriques 
per millorar el nivell de vida dels obrers. 
Les treballadores de Can Marfà comencen 
a prendre consciència de la necessitat 
d’organitzar-se...

Ajuntament de 
Mataró i Museu de 
Mataró

Moià Tallers i activitats 
prehistòriques

Tallers i activitats de com vivia l’home a la 
prehistòria realitzats en un entorn únic com 
és la reconstrucció d’un poblat prehistòric a 
mida real.

Poblat Prehistòric 
Parc Prehistòric de 
les Coves del Toll 
de Moià

Montmeló Taller d’arqueologia Veniu a descobrir l’assentament romà 
de Mons Observans i practiqueu l’ofici 
d’arqueòleg.

Museu Municipal 
de Montmeló 
Assentament romà 
de Mons Observans

Montmeló Taller de vestimenta Veniu a descobrir l’assentament romà de 
Mons Observans i endinsseu-vos a l’època 
romana.

Museu Municipal 
de Montmeló 
Assentament romà 
de Mons Observans

Sant Just Desvern Activitat educativa 
sobre la Penya del 
Moro de Sant Just 
Desvern 

Petites explicacions sobre el patrimoni de 
la Penya del Moro a Sant Just Desvern amb 
tallers de monedes ibèriques.
11/10/2015

Penya del Moro, 
Sant Just Desvern

Sant Just Desvern Tallers de tecnologia 
ibèrical jaciment iber 
de la Penya del Moro 

Durant el matí es realitzaran explicacions de 
les restes conservades al poblat iber de la 
Penya del Moro, del segle VI a IV abans de 
la nostra era. També es podrà contemplar la 
resta de la torre de guaita medieval bastida 
entorn del segle X i reforçada al segle XIV. El 
jaciment ha proporcionat durant l’excavació 
moltes fusaioles, senyal inequívoc que ja fa 
2.400 anys es realitzaven teixits a partir de 
fils de llana. Per aquest motiu es mostrarà, 
i es podrà provar per part dels visitants, el 
funcionament de la fusaiola, el fus, i el teler 
manual tal com es feia en època ibèrica. 
D’alguna manera, és al jaciment de la 
Penya del Moro on s’han localitzat les restes 
més antigues de la indústria tèxtil al terme 
municipal, el jaciment es un Bé Cultural 
d’Interès Local d’ençà el 1987.

La Penya del Moro

Santa Perpètua de 
Mogoda

Vine a construir la 
teva fletxa. Taller 
familiar

Nosaltres avui reproduïm objectes amb 
materials ben diversos que es fabriquen en 
sèrie d’una manera perfecta i exacta. Però 
com es feia a la prehistòria? 
Aprèn a fer joies i armes treballant els metalls 
tal i com ho feien fa uns 5.000 anys. Amb tres 
elements tan essencials com l’aigua, l’argila i 
els minerals es confeccionaran petits motlles 
d’eines o joies amb fang que s’ompliran 
mitjançant la tècnica de la fossa. Apropa’t i 
prova-ho!
Edat: a partir de 5 anys 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 
Mogoda
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Santa Pau Cultural Visita guiada pel Conjunt Historicoartístic 
Activitat de la Motxilla Blanca.

Ajuntament de 
Santa Pau

Solsona Apadrinem el nostre 
patrimoni

Presentació del projecte “Apadrinem el nostre 
patrimoni” i dels recursos patrimonials que 
apadrina cada centre per part dels alumnes 
de primària del Vinyet, Setelsis, Arrels i les 
ZER del Solsonès amb el suport dels Serveis 
Educatius del Solsonès. Exposició dels treballs 
de presentació del patrimoni durant unes 
setmanes al Casal Cívic Xavier Jounou de 
Solsona.

Ajuntament de 
Solsona

Casal Cívic Xavier 
Jounou de Solsona

Tarragona Encaixa la història Activitat pensada per a famílies que vulguin 
passar una estona divertida a l’entorn del 
nostre passat romà. Al taller es comprovarà 
què és l’arqueologia i de quina manera ens 
ajuda a comprendre la nostra evolució. A 
partir d’una excavació fictícia reproduïda 
en una de les sales del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, amb materials 
reals, es podran experimentar els mètodes 
d’investigació i com s’arriba a les conclusions 
finals.

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona

Terrassa Activitat familiar (per 
a infants de 3 a 6 
anys): La Teranyina

Hi ha moltes espècies d’aranyes. Totes 
teixeixen. Però n’hi ha una molt extensa a 
Terrassa, formada per expertes teixidores. 
Durant moltes dècades han elaborat 
teranyines modernistes amb unes decoracions 
molt belles. De petites comencen com a 
aprenents i de mica en mica van coneixent els 
secrets de l’ofici. Les mestres teixidores els 
ensenyen tot el que saben per garantir que en 
un futur seguiran treballant.
Alguns dels edificis modernistes més 
importants de Terrassa tenen aquestes 
aranyes que us poden explicar un munt 
d’històries de com era la ciutat fa més de 
cents anys.
Activitat adreçada a nenes i nens d’entre 3 i 
6 anys.

Museu de Terrassa. 

Amb el patrocini 
de l’Associació de 
Veïns del Centre de 
Terrassa

Verges Gimcana patrimonial Gimcana pel patrimoni cultural del municipi 
de Verges que es desenvoluparà al llarg dels 
termes municipals de Verges, Jafre i Colomers.  
L’objectiu és mostrar el patrimoni històrico-
cultural i natural al llarg de la història, de 
manera lúdica.

Ajuntament de 
Verges

Vilallonga de Ter Els Petits Detectius 
a Vilallonga de Ter 

Els Petits Detectius del Patrimoni us 
acompanyaran en la descoberta del poble 
de Vilallonga de Ter, tot resseguint part del 
patrimoni industrial de la Vall de Camprodon. 
Activitat per a tota la família.

Vilallonga de Ter






