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JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

JORNADES
EUROPEES DE
PATRIMONI
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 local com 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.
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30 ANYS DE
DESCOBERTES
El 2021 les Jornades Europees de Patrimoni estan d’aniversari,
celebren

30

anys.

Des

del

1991,

les

JEP

s’han

organitzat

ininterrompudament a Catalunya, i és especialment els últims 10 anys,
des del 2010, que han començat a tenir un major reconeixement per
part de la ciutadania com la festa major del patrimoni cultural.
Unes jornades que any rere any s’han anat consolidant i, al llarg
d'aquests 30 anys d'organització, han permès descobrir a fons el nostre
territori a través de totes les seves activitats. Unes jornades obertes,
que es caracteritzen perquè tothom les pugui gaudir. 30 anys de
descobrir, 30 anys de portes obertes, 30 anys de descOBERTES.

Els valors de les JEP
Descoberta
El patrimoni cultural català és ric i variat i moltes vegades el tenim tan
a prop que no el coneixem prou. Les JEP obre les portes d’aquests
elements patrimonials i convida a la ciutadania a descobrir-lo.
Participació
D’una banda, la participació de museus, monuments, ajuntaments i
associacions culturals de tota Catalunya que organitzen activitats
gratuïtes el segon cap de setmana d’octubre. De l’altra, la crida a la
ciutadania a participar en les activitats organitzades.
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Pluralitat/diversitat cultural
Castells, edificis residencials, edificis de culte, fàbriques, museus, espais
naturals, nuclis històrics, entre molts altres, obren les portes a tot el
territori per manifestar la diversitat i riquesa del patrimoni cultural
català.
Accessibilitat
Les JEP són un esdeveniment cultural pensat per apropar el patrimoni
cultural a tota la ciutadania i en aquest sentit s’adreça a totes les
persones, amb independència de les seves condicions físiques i socials.
Identitat
Les JEP permeten descobrir o redescobrir el patrimoni de Catalunya amb
un caràcter festiu i participatiu per tal que d’aquesta manera la societat
s’identifiqui amb aquest, l’estimi i se’l faci seu i així es pugui transmetre
a les generacions futures.
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UN PATRIMONI
PER A TOTHOM
Des del Consell d’Europa, el 2021 es proposa el tema “Un patrimoni per
a tothom” (All inclusive).
El dret a participar en la vida cultural és un dret que forma part
de la Declaració Universal de Drets Humans, que en el seu
Article 27 especifica el següent: “Tota persona té dret a
prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a
gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els
beneficis que d'ell resultin”.

Amb aquest tema, l’edició d’enguany de les Jornades convida a
totes les institucions, entitats i associacions que participen en
l’esdeveniment a programar activitats que tinguin present la
varietat i diversitat de públics i col·lectius, per tant que tothom, en
igual de condicions pugui gaudir de la festa major del patrimoni cultural.
L’edició 2019 de les JEP va marcar un punt d’inflexió en 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.
En aquest sentit, es van començar a organitzar visites guiades amb
llengua de signes en idioma català a diferents monuments i equipaments
patrimonials del territori, així com visites amb audiodescripció per a
persones invidents. Seguin aquesta voluntat, el 2021 s’han programat
15 visites guiades amb llengua de signes (LSC) i 5 visites guiades
amb audiodescripció.
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Visites guiades amb llengua de signes
 Visita guiada en llengua de signes al Palau Moja
 Visita guiada en llengua de signes al Molí de l’Espígol
 Visita guiada en llengua de signes a la Roca dels Moros del Cogul
 Visita guiada en llengua de signes a Sant Pere de Rodes
 Visita guiada en llengua de signes a Santa Maria de Vilabertran
 Visita guiada en llengua de signes al Monestir de Santes Creus
 Visita guiada en llengua de signes al Castellet de Banyoles de Tivissa
 Visita accessible a l’exposició Tarraco/MNAT
 Visita guiada en llengua de signes a la Capella dels Dolors de Mataró
 Visita guiada en llengua de signes per conèixer les pintures
contemporànies de Minguell a l'església de l'Alba de Tàrrega
 Visita guiada en llengua de signes per conèixer les pintures de Tomas
Becket a l'església de Santa Maria de Terrassa
 Visita guiada en llengua de signes per conèixer el retaule gòtic de la
Mare de Déu de l'Estrella de la Catedral de Santa Maria de Tortosa
 Itinerari guiat en llengua de signes per conèixer el Sabadell del segle
XIX
 Visió romànica en llengua de signes al Museu Episcopal de Vic
 Ruta Literària Rusiñol-Maragall en llenguatge de signes als Museus
de Sitges
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Visites guiades i recursos amb audiodescripció
 Visita guiada amb audiodescripció al Palau Moja
 Les pintures contemporànies de Minguell per a invidents
 La capella dels Dolors de Mataró per a invidents
 Les pintures de Tomàs Becket de Terrassa per a invidents
 El Retaule Major de la Catedral de Tortosa per a invidents
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TORTOSA DESPERTA
EL PATRIMONI EN 3D
DESCOBREIX, DIGITALITZA,
DIFON

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 tingui aquest reconeixement. El 2021, les JEP tenen un
especial protagonisme a Tortosa, Capital de la Cultura Catalana, amb
el projecte participatiu Tortosa desperta el patrimoni en 3D:
descobreix,

digitalitza,

difon,

realitzat

amb

la

col·laboració

l'Ajuntament de Tortosa a través del Museu de Tortosa.
Aquest projecte gira al voltant de dues accions de digitalització en 3D
del patrimoni cultural de Tortosa:
1. Acció participativa realitzada per centenars d’estudiants de
centres educatius de la ciutat, a través de tallers educatius de
digitalització 3D desenvolupats en diferents indrets patrimonials
de Tortosa.
2. Digitalització professional de l’edifici dels Reials Col·legis i
d’algunes obres del Museu de Tortosa.
L’objectiu del projecte ha estat apropar el patrimoni cultural als
joves i a tota la ciutadana mitjançant la fotogrametria i l’ús de
les noves tecnologies.

JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

7

Els tallers educatius
Durant el mes de setembre, 475 alumnes de nou centres educatius de
Tortosa ha participat en una sèrie de tallers de digitalització en 3D que
els han permès apropar-se al patrimoni d’una manera innovadora. Amb
els seus telèfons mòbils, amb

tauletes i amb aplicacions de

fotogrametria, han capturat en 3D objectes del Museu de Tortosa i de
la catedral de Santa Maria, i també els espais dels Reials Col·legis. Els
models 3D s’han publicat a internet i estan disponibles a la galeria
#despertaelpatrimoni de Tortosa de la plataforma Sketchfab.

Els escanejos professionals
S’han escanejat en alta resolució sis objectes del Museu de Tortosa,
el pati i la façana dels Reials Col·legis. Aquestes digitalitzacions
professionals, realitzades amb la tècnica de la fotogrametria i l’escaneig
làser, són un exemple magnífic de com es poden documentar els béns
culturals amb màxima precisió i utilitzar els models 3D resultants per a
la seva conservació i investigació. Es poden consultar a la galeria de
Tortosa de Giravolt a la plataforma Sketchfab.

JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

8

L’exposició al Museu de Tortosa
El cap de setmana de les JEP i fins als 12 d’octubre el Museu de Tortosa
acollirà una exposició en la qual es donarà a conèixer a tota la
ciutadania els treballs de digitalització 3D del patrimoni tortosí que ha
realitzat l’alumnat. També es mostrarà el procés de digitalització
realitzat als Reials Col·legis i al Museu de Tortosa, en el marc del
projecte Giravolt. Aquesta exposició formarà part de la programació del
festival A Cel Obert.

Activitats de digitalització complementàries per a tota la
ciutadania
Durant els dies 8, 9 i 10 d’octubre, com a activitat complementària a
l’exposició, s’organitzen dues activitats per a tots els públics amb
l’objectiu de redescobrir el patrimoni tortosí a través de la digitalització
i l’ús de les noves tecnologies:

 Presentació-taller de les
digitalitzacions 3D professionals
del patrimoni tortosí dels Reials
Col·legis i de peces de la col·lecció del
Museu de Tortosa. Més informació
 Sessions de digitalització del
patrimoni obertes a tota la
ciutadania: Catedral de Tortosa |
Museu de Tortosa
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LES ACTIVITATS
JEP 2021

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.

181

208
2021

2020

211

190

2019

180

2018

228
2015

2017

237
2014

181

226
2013

2016

216
2012

187

204
2010

2011

194
2009

505
2021

441

Evolució del nombre
de municipis participants

2020

346

396
2019

2018

2017

383
2015

317

377
2014

2016

389

361

2013

2012

2011

2010

2009

316

477

482

450

Evolució del nombre
d’activitats organitzades

El 2021 s’han organitzat més activitats que mai, destacant-ne la seva
qualitat i accessibilitat.
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Nombre d’activitats per demarcacions territorials

Comarques de Barcelona i Catalunya Central

247

Comarques gironines

113

Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

70

Terres de Lleida i Aran

75

Total

505

Tipologia d’activitats
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Visites guiades

278

Visites teatralitzades

13

Tallers

33

Conferències

29

Espectacles

14

Exposicions

17

Portes obertes

91

Activitats virtuals

11

Altres

19

Total

505

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.
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LES ACTIVITATS
DE LES JEP 2021
PER TIPOLOGIA
VISITES TEATRALITZADES
Calonge de
Segarra

Visita al Castell de

Activitat teatralitzada al

Ajuntament

Mirambell

castell de Calonge de

de Calonge de

Segarra com a espai

Segarra

neuràlgic dels castells de
Marca.

Cercs

Visita "Els fets de

Els fets de Fígols de 1932:

MNATEC:

Fígols de 1932"

una revolta que instauraria

Museu de les

el comunisme llibertari a

Mines de

diferents pobles de l’Alt

Cercs

Llobregat i que el govern de
la República reprimiria de
forma ràpida i contundent.
Espais, personatges i les
seves històries us
transportaran a una època
on el pa pels fills es
guanyava amb esforç, suor,
i a vegades, la mort.

Corbera de
Llobregat

Visita a Sant Ponç

Una descoberta de com

Ajuntament

de Corbera

s'emmagatzemava el cereal

de Corbera de

en temps de guerra, el

Llobregat

procés de fabricació d'una
campana i fins i tot les
disputes entre el bisbe de
Barcelona i el prior de Sant
Ponç.
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Granollers

El Modernisme al

Els cementiris expliquen les

Museu de

cementiri de

transformacions socials de

Granollers

Granollers

cada època. Amb aquesta
visita reviureu «amb uns
altres ulls», la Cinta
Cantarell (historiadora de
l’art) acompanyada per la
Carme Nàjera (dansateatre) i la Mireia Tejero
(música).

Martorell

Visita al Museu

De la mà d'un frare remeier

Museu

Municipal Vicenç

i d'en Vicenç Ros i

Municipal

Ros

Batllevell, es farà una

Vicenç Ros

descberta de la història de
l'edifici que actualment
acull el Museu Municipal
Vicenç Ros i la seva
col·lecció.

Martorell

Visita a

A través d'en Francesc

L' Enrajolada,

l'Enrajolada, Casa

Santacana, pintor i amic

Casa Museu

Museu Santacana

Lluís Rigalt i l'Antònia, i de

Santacana

l'atenta minyona, es farà
una descoberta d’algunes
de les joies de l'interior de
la casa.

Montornès
del Vallès

Visita a la Torre del

El dia a dia a la Torre del

Ajuntament

Telègraf

Telègraf, des d’on l’exèrcit

de Montornès

isabelí mira de controlar el

del Vallès

territori enfront les milícies
carlines a mitjans del segle
XIX.

Mont-roig

Visita a Mas Miró

del Camp

Visita acompanyada de la

Fundació Mas

masovera de Mas Miró que

Miró

ensenyarà tots els racons i
detalls del mas i donarà a
conèixer quin paper tenien
les dones de Mas Miró i farà
un repàs de la imatge
femenina en l’obra de Miró.
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Sant Cugat
del Vallès

“Cent anys de

Itinerari teatralitzat amb

Museus de

Celler”

tallers de teatre Sílvia

Sant Cugat

Servan. El punt de sortida
d'aquesta activitat serà del
Museu del Monestir.

Sant Joan
Despí

Visita modernista a

Una descoberta de

Centre Jujol

Can Negre

l'arquitectura de Jujol a

Can Negre

Sant Joan Despí de la mà
de l'Engràcia Balet i de
Josep Maria Jujol.

Sant Joan
les Fonts

Fragments del

El monestir de Sant Joan

Ajuntament

passat. Monjos,

les Fonts fou testimoni

de Sant Joan

remeieres i

d’alguns fets excepcionals

les Fonts

remences

de la Baixa edat mitjana a
Catalunya, els quals es
cneixeran a través d’alguns
personatges decisius que
forjaren la història d’aquest
lloc. L’activitat tancarà amb
una degustació de ratafia.

Terrassa

Visita "1909. Un

Visita teatralitzada a

Museu de la

passeig per la

l'exposició "La fàbrica

Ciència i de la

fàbrica"

tèxtil", un veritable passeig

Tècnica de

per una fàbrica de

Catalunya

començament del segle XX,
a través dels espais de
l'antiga fàbrica tèxtil del
Vapor Aymerich, Amat i
Jover.

Ullastret

Terra d'indiketes

Segle III aC. La ciutat

Conjunt

d’Indika ha arribat al seu

arqueològic

moment de màxima

d’Ullastret

esplendor i els negocis
amb Emporion són
pròspers. Un seguit de
curiosos personatges de
l’època us guiaran a través
dels seus carrers i edificis,
JORNADES EUROPEES
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en una visita plena de
sorpreses que no deixa
indiferent.
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VISITES GUIADES
Àger

Visita nocturna a la

En el marc d'un cel

Ajuntament

Col·legiata Sant Pere

“starlight”, astrònoms

d'Àger

d'Àger i observació

del PAM guiaran els

dels estels

visitants en els estels,
per descobrir un dels
cels més nets de
Catalunya.

Agramunt

Inauguració de

Acte inaugural de

Lo Pardal -

l'exposició de Diego

l'exposició 'La palabra

Museu Viladot

Rey a Lo Pardal

sabe. Diàlegs des del
territori', a la casa de la
poesia visual Lo Pardal
d'Agramunt. El mateix
autor farà una
presentació i visita
comentada.

Aiguafreda

Inauguració de la

Nova senyalització

Ajuntament

senyalització de Sant

interpretativa de

d’Aiguafreda

Miquel de Canyelles

l'església romànica de
Sant Miquel de Canyelles
(Aiguafreda) amb visita
guiada al monument.

Aiguamúrcia

Visita amb llengua de

Visita amb servei

Reial Monestir

signes al monestir de

d’interpretació en LSC al

de Santes

Santes Creus

monestir de Santes

Creus

Creus, nascut el 1160

(Aiguamúrcia)

sota el patrocini dels
llinatges dels Montcada i
dels Cervelló i del comte
Ramon Berenguer IV.

Aiguamúrcia

Visita al poble i a

Visita a la Parròquia de

Centre

l'església parroquial

l'Albà, contextualitzada

d'Estudis del

de l'Albà

al segle XIX i XX i la

Gaià

seva construcció i
l'evolució demogràfica
del poble.
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Albesa

Visites a la Vil·la

Descoberta de la vil·la

Ajuntament

Romana del Romeral

romana amb el seu sòl

d'Albesa

d'Albesa

està decorat amb
mosaics molt luxosos,
amb motius vegetals i
alguns animals, i del seu
entorn.

Alcarràs

Ruta guiada per la

Recorregut pels

Centre

vila d'Alcarràs

elements de patrimoni

Cultural

de la vila. Una vegada

Municipal "Lo

acabada la ruta, hi

Casino"

haurà l'actuació del grup
Guerrilla Folk al Casino.

Alcarràs

Visita guiada al pou

Visita al singular pou on

Pou de gel

de gel

es conserva in situ el

d'Alcarràs

sistema d’embigat de
fusta sobre el que es
col·locava el gel. En
finalitzar la visita, hi
haurà una ballada de
sardanes a la Plaça
Nova.

Alfarràs

Visita guiada al Molí i

Visita al Canal de

Centre

a les fàbriques

Pinyana, on descobrir el

d’Estudis

d’Alfarràs

Molí fariner medieval

Comarcal del

(1152), la Fàbrica

Segrià (CECS)

Viladés (1895) i la
Colònia Casals (1896).

Alguaire

Visita guiada a les

Visita a les excavacions

Centre

excavacions

a càrrec dels directors

d’Estudis

d'Alguaire

Maria Soler i Walter

Comarcal del

Alegria (UB): església

Segrià (CECS)

monestir femení
santjoanista, església
parroquial (s. XVIII) i
pou del gel (s. XVII),
entre d’altres.

Alpens

Professionals del

Visita al taller de

CATALONIA

patrimoni: el ferrer

MontFerrer de la mà del

SACRA

seu propietari, Enric Pla,
JORNADES EUROPEES
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mestre forjador i
escultor.

Arenys de
Mar

Visita als búnquers

Visita guiada per

Museu

d'Arenys de Mar

conèixer la història dels

d'Arenys de

arenyencs i arenyenques

Mar

que van patir la Guerra
Civil (1936-1939).

Arenys de
Mar

L'Estiueig de 1900-

Recorregut pel patrimoni

Museu

1930 a Arenys de Mar

que es conserva de les

d'Arenys de

famílies estiuejants i

Mar

l’impacte que van tenir
en la población local.

Arenys de
Mar

El retaule Barroc

Visita guiada al retaule

Catalonia

d'Arenys de Mar

major de l'església

Sacra

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.

Arenys de
Mar

Visita a la drassana

Una descoberta de la

El Moll

tradicional i les

navegació clàssica i

d'Arenys

barques del Moll

tradicional i la defensa
del patrimoni nàutic i
marítim.

Artesa de
Lleida

Visita al Museu de

Visita al museu on es

Museu de

Prehistòria

conserven objectes

Prehistòria

arqueològics procedents

d'Artesa de

de les valls dels rius La

Lleida

Femosa i Set, els quals
són el testimoni de la
vida i el poblament
d'aquestes valls des del
paleolític inferior, fins la
romanització.
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Ascó

Descobreix el

Recorregut pels carrers

Ajuntament

patrimoni d'Ascó.

de la vila, on descobrir

d’Ascó

Visita guiada al nucli

el passat morisc que fa

antic

que el nucli antic sigui
encisador: la vila closa,
els perxes, les voltes i
sitges, el pou de neu, el
carrer de La Mola,
l'església, la centenària
Farmàcia Biarnés.

Ascó

Visita al castell d'Ascó

Al llarg del temps,

Ajuntament

àrabs, templers i

d’Ascó

hospitalers van ser els
seus habitants. Les
darreres prospeccions
arqueològiques han
deixat al descobert
diferents estances del
castell.

Avinyonet

Visita al DO Vinífera

del Penedès

Descoberta de la història

Ajuntament

del jaciment ibèric de la

d'Avinyonet

Font de la Canya, un

del Penedès

centre de mercaderies
de l’antiga Cessetània i
de la recerca
arqueològica de la vinya
i el vi.

Bagà

Visita guiada al Nucli

Passejada per la part

Oficina de

Antic de Bagà

antiga de la població,

turisme de

construïda sota el Palau

Bagà

dels Pinós i resguardada
per les antigues
muralles, la Plaça
Galceran de Pinós amb
edificis de notable
antiguitat, i l’església de
St. Esteve de la Vila de
Bagà.
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Bagà

Visita al Centre

De la mà de guies i amb

Oficina de

Medieval i dels Càtars

l'ajuda de diferents

turisme de

personatges,

Bagà

s’aprofundirà una
miqueta més a fons la
història dels Càtars al
seu pas per Bagà, així
com La Llegenda del
Rescat de les Cent
Donzelles.

Bagà

Visita al Palau de

Visita a les pintures que

Oficina de

Pinós de Bagà

decoren les sales del

turisme de

Palau, dels segles XVII,

Bagà

XVIII i XIX. Es tracta
d'un exemple poc vist a
Catalunya i de gran
importància històrica.

Baix Pallars

Visita al Museu de

Antic magatzem de la

Museu de

Gerri

sal per descubrir com en

Gerri de la Sal

un poble de muntanya
es pot fer sal. El Museu
explica què es feia al
magatzem, al salí i des
de quan sabem que es
fa sal i perquè
s'abandona.

Balaguer

Visita al Castell

Noves descobertes

Museu de la

Formós de Balaguer

arqueològiques del

Noguera

Castell Formós de
Balaguer.

Balaguer

Visita a Santa Maria

Antiga col·legiata gòtica

Viu l'Oest

de Balaguer

de Santa Maria la Major

Guiatges

de Balaguer. Una obra

Culturals

gòtica, promoguda pels
comtes d'Urgell, però
que no es va acabar fins
ben entrat el s. XVI.
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Banyoles

Banyoles medieval:

Recorregut pels carrers

Museu

Del carrer al monestir

on encara hi podem

Arqueològic

trobar les empremtes

de Banyoles

medievals. S’arriba al
monestir de Sant
Esteve, on es visita
l’Arqueta de sant
Martirià i el retaule de
Santa Maria de l’Escala,
dues peces remarcables
del gòtic català.

Banyoles

Visita al parc Neolític

Visita a les

Museu

de la Draga

reconstruccions de les

Arqueològic

cabanes prehistòriques

de Banyoles

per conèixer el dia a dia
d’un grup de pagesos i
ramaders neolítics: què
menjaven, què caçaven,
què cultivaven, quins
estris i eines utilitzaven?

Barbens

Visita al patrimoni de

Visita al Castell de

Centre de

Barbens

Barbens (s. XVI, XVIII +

Recerques del

elements medievals),

Pla d'Urgell

l'església de Santa Maria

"Mascançà"

(s. XII i XVII), la creu de
terme del Bullidor
(1546), els corrals de
Cal Corona i Cal Sarri
(espais culturals de la
vida rural).

Barcelona

Visita al Palau Moja

Visita a un dels palaus

Palau Moja

de Barcelona

barrocs més

(Barcelona)

emblemàtics de la
Barcelona del s. XVIII.
Actualment, seu de la
Direcció General del
Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya i de l’Agència
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Catalana del Patrimoni
Cultural.

Barcelona

Visita al Palau Moja

Visita guiada amb

Palau Moja

amb llengua de signes

llengua de signes en

(Barcelona)

(LSC)

català, un dels palaus
barrocs més
emblemàtics de la
Barcelona del segle
XVIII.

Barcelona

Visita al Recinte

Visita l'antic hospital

Recinte

Modernista de Sant

ideat per Lluís

Modernista de

Pau

Domènech i Montaner i

Sant Pau

un dels conjunts
modernistes més grans
del món.

Barcelona

Bevien vi i cervesa els

En els darrers anys,

Museu

ibers?

l’arqueologia està

d’Arqueologia

donant resposta a

de Catalunya

l’enigma. Diverses

– Barcelona

troballes ens aconsten a
una realitat: els ibers
produïen, i bevien vi i
cervesa.

Barcelona

Visita L'Enigma Iber.

Història i la cultura dels

Museu

Arqueologia d'una

pobles ibers, que van

d’Arqueologia

civilització

viure a la façana

de Catalunya

mediterrània de

– Barcelona

la península Ibèrica i,
fins i tot, més enllà,
durant bona part de
l’edat del ferro, entre els
s.VI-I aC.

Barcelona

Visita al Palau Güell

Construït per Antoni
Gaudí, va ser l’habitatge
del matrimoni GüellLópez. Una concepció
innovadora de l’espai i la
llum, així com el treball
excel·lent dels artesans.
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Palau Güell

Barcelona

Un edifici singular: de

Recorregut per la

Museu

magatzem a museu

història de l’edifici i del

d’Història de

d'Història de

port de

Catalunya

Catalunya

Barcelona. L’edifici que

(Barcelona)

acull el MHC té una
història que comença el
1881 amb el projecte
per construir els
magatzems generals de
comerç.

Barcelona

Aigua de vida

Passejada des de l'espai

Arxiu Històric

museístic de Trinitat

de Roquetes

Vella, passant per la

Nou Barris

Casa de l'Aigua de
Trinitat Nova, per anar a
Torre Baró i conèixer
instal·lacions com
l'aqüeducte de Dos Rius
i Baix Vallés o el castell
de Torre Baró, entre
d’altres.

Barcelona

Visita al Palau Moja

Visita guiada amb

Palau Moja

amb audiodescripció

audiodescripció per a

(Barcelona)

persones amb
problemes de visió a un
dels palaus barrocs més
emblemàtics de la
Barcelona del segle
XVIII.

Barcelona

Visita espais Mundet

Recorregut dels espais

Programa de

(Palau de les Heures i

de memòria democràtica

Memòria

refugi Companys)

de la Diputació de

Democràtica

Barcelona, les Llars

Diputació de

Mundet, on va haver un

BCN

camp de concentració de
presoners de guerra
(1939-40) o l’edifici
senyorial que durant la
guerra va ser la
residència del president
Companys.
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Barcelona

Visita en castellà al

Construït per Antoni

Palau Güell

Gaudí, va ser l’habitatge

Palau Güell

del matrimoni GüellLópez. Una concepció
innovadora de l’espai i la
llum, així com el treball
excel·lent dels artesans.

Barcelona

Visita a la farinera

Recorregut guiat per

Sí. Centre

Sant Jaume (Farinera

l'edifici que resta del

Cultural la

del Clot)

complex de l'antiga

Farinera del

farinera. Aquesta fou

Clot

rehabilitada i des del
1999 acull el Centre
Cultural La Farinera del
Clot.

Barcelona

L'Arxiu Capitular de la

Visita a l'Arxiu Antic de

Catalonia

Catedral de Barcelona

la Catedral de

Sacra

Barcelona.

Barcelona

Conversant amb les

Gaudiu d’una visita a la

CATALONIA

pedres: el

Basílica de Sant Just i

SACRA

redescobriment de

Pastor per conèixer la

Sant Just

història del temple i de
la ciutat de Barcelona a
través de les restes
arqueològiques del seu
subsòl.

Barcelona

Professionals del

Visita a l'Arxiu de la

Catalonia

patrimoni: l'arxiver

Basílica Santa Maria del

Sacra

Pi de Barcelona guiada
pel seu arxiver, Jordi
Sacasas.
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Barcelona

Visites al Palau de la

El Palau convida a

Palau de la

Generalitat

descobrir la seva

Generalitat

història. Es tracta de la
seu de la Presidència i
del Govern de
Catalunya. A l'interior,
s'hi manté la intensa
activitat pròpia d'un
govern.

Besalú

Visita "Shalom

Mil anys enrere per

Ajuntament

Shalom"

veure com vivien els

de Besalú

jueus, la seva relació
amb els cristians i
endinsar-se al call,
visitant un dels edificis
més representatius de la
comunitat, les
excavacions de la
Sinagoga i el Micvé.

Bigues i
Riells

Visita al jaciment

Caminada guiada pel

Ajuntament

ibèric de Puiggraciós

Grup Excursionista de

de Bigues i

Bigues i Riells del Fai

Riells del Fai

Amics dels Cingles de
Bertí, fins arribar al
Santuari de Puiggraciós i
inciar de la visita guiada
al jaciment ibèric.

Bigues i

Visita guiada al

Descoberta al Castell de

Ajuntament

Riells

Castell de Montbui

Montbui.

de Bigues i

Breda

El Monestir de Sant

Visites guiades al

Catalonia

Salvador de Breda

Monestir de Sant

Sacra

Riells del Fai

Salvador de Breda

Cabrera de
Mar

Les arques del vi:

En el marc del Festival

Ajuntament

visita guiada als forns

cultural iberoromà Reviu

de Cabrera de

de Ca l'Arnau

Ilturo, es podrà gaudir

Mar

d’una visita guiada als
forns de Ca l’Arnau.

JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

26

Cabrils

Visita del rellotge de

El rellotge de sol que va

Museu

sol de Salvador Dalí,

dibuixar Salvador Dalí

Comunitari de

restaurat

per a la família

Cabrils -

Serraclara ha estat

COMCA

objecte d'un procés de
restauració. A la visita
es coneixerà aquest
procés, la seva història i
quina relació tenia la
família Dalí amb Cabrils.

Calafell

Visita guiada a "La

Com era la vida al barri

Centre

Confraria" + Bot

marítim de Calafell quan

d'Interpretació

Salvavides

era una comunitat de

"La Confraria"

pescadors. Es combinarà
la visita amb la del Bot
Salvavides, amb
explicacions d'un
membre de l'Assocació
Bot Salvavides.

Caldes de
Malavella

Ruta "Fonts i

Història i patrimoni de

Ajuntament

patrimoni" a Caldes

Caldes de Malavella,

de Caldes de

de Malavella

amb un recorregut que

Malavella

segueix els punts més
rellevants del nucli antic
i les fonts d’aigua
termal.

Caldes de

Visita a l'espai Aquae

Malavella

Visita guiada a l’espai

Ajuntament

Aquae i itinerari guiat

de Caldes de

pel Puig de Sant Grau i

Malavella

les Termes Romanes.

Cambrils

Visita "Entre la mar i

Històries quotidianes de

Museu

la Via Augusta"

la vil·la romana: Què

d'Història de

cultivaven? Com

Cambrils

funcionaven les termes?
què menjaven i bevien
durant el convivium?
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Cambrils

L'energia de l'aigua

A través d’aquesta visita

Museu

es coneixerà com

d'Història de

funcionava un molí

Cambrils

hidràulic preindustrial.

Camprodon

Visita al poble de

Visita guiada entre

País d'Art i

Beget

espantabruixes, carlines

d'Història

i ferradures, conserva

Transfronterer

un caràcter tradicional:
elements de les viles de
muntanya i una
espectacular església
romànica, que conserva
un retaule barroc
excepcional.

Camprodon

L'arquitectura

A finals del XIX,

País d'Art i

d'estiueig a

Camprodon va esdevenir

d'Història

Camprodon

una de les viles

Transfronterer

d'estiueig catalanes per
excel·lència. Aquesta
visita permet conèixer
l’arquitectura i la historia
de les grans cases que
s’hi van construir.

Canet de
Mar

Ruta guiada pels

Descoberta dels

Centre

indrets clau de la

esdeveniments i

d'Estudis

Guerra Civil a Canet

vivències que van

Canetencs

ocorrer en diversos
espais del municipi: des
de dades curioses, fins a
anècdotes entranyables,
tot passant per
successos propis d’una
guerra.

Capellades

Visites a l'Abric

Qui eren i com vivien els

NEAN-Parc

Romaní

grups neandertals?

Preshistòric de

Visita i experimentació

Capellades

amb un taller de tir amb
eines i instruments
prehistòrics.
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Capmany

Cellers amb música

Visita a la cooperativa El

Consell

Parral, un edifici de tres

Comarcal de

naus construït a inicis

l'Alt Empordà

del S. XX per a
l’elaboració de vi fet
amb rajoles i coberta a
dues vessants. En
aquest mateix lloc hi
haurà un concert de la
Jove Orquestra de
Figueres.

Cardedeu

Capelletes de carrer

Itinerari guiat per

Museu Arxiu

conèixer les capelletes

Tomàs Balvey

de carrer que encara es

de Cardedeu

conserven a Cardedeu i
les seves històries. Una
manera diferent de
passejar pels carrers de
la vila i de descobrir-ne
les singularitats.

Castellar del
Vallès

Visita a les masies de

La vila era l'organització

Centre

Castellar

territorial en època dels

d'Estudis de

comptes catalans;

Castellar del

comptava amb diverses

Vallès

cases, terres per
conrear, l'església preromànica, una xarxa de
camins i aigua pels seus
conreus. El recorregut
acabarà amb un tastet
gastronòmic.

Castellcir

Contes a Esplugues

Visita guiada la casa

Esplugues-

d'Esplugues. A les 12h

Ecomuseu del

es podrà gaudir de

Moianès

contes d'animals i
animalades, amb Mònica
Torra.
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Castellfollit
de

Visita al Castell de

El castell de Sant Esteve

Ajuntament

Sant Esteve

està situat al municipi

de Castellfollit

de Castellfollit de

de Riubregós

Riubregós

Riubregós a la comarca
de l’Anoia. La visita
permetrà passejar per
l’interior d’aquesta
fortificació, conèixer els
seus orígens i les
diferents funcions que
va tenir al llarg del
temps.

Castelló de
Farfanya

Visita a l'antiga presó

Visita a la vella presó

Ajuntament

de Castelló de

dels segles XVI-XVII,

de Castelló de

Farfanya

situada en l'antiga Casa

Farfanya

d'Alba, en el centre de la
vila. Lloc de reclusió de
la Inquisició, on s'han
trobat gravats que han
estat recentment
restaurats.

Castelló
d'Empúries

Catedral de

Descoberta dels secrets

Catalonia

l'Empordà, la

de la construcció de la

Sacra

construcció d'una

Basílica de Santa Maria

església gòtica

d'Empúries,
l'anomenada "Catedral
de l'Empordà".

Castelló
d'Empúries

Professionals del

Presentació dels

Catalonia

patrimoni:

resultats de les últimes

Sacra

l'arqueòloga

excavacions fetes a
l’interior de la Basílica
de Santa Maria
d’Empúries. Guiada per
la Dra. Anna Maria Puig
Griessenberger,
l'arqueòloga que les ha
dirigit.
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CastellPlatja d'Aro

Visita al Camí de

Visita guiada per l'únic

Ajuntament

Ronda de S'Agaró

Camí de Ronda de

de Castell-

caràcter arquitectònic de

Platja d'Aro

la Costa Brava, declarat
Bé Cultural d'Interès
Nacional, per la seva
història, majestuositat,
arquitectura i pel seu
glamorós entorn
cinematogràfic.

Cerdanyola
del Vallès

Can Coll, una masia

Passejada per aquesta

amb més de 500 anys

antiga masia boscana

d'història

per descobrir com

Can Coll CEA

l'edifici i els entorns han
anat transformant-se al
llarg del temps.

Cerdanyola
del Vallès

Cervelló

Visita guiada a

Visita guiada a

Museu i Poblat

l'exposició

l'exposició permanent

Ibèric de Ca

''Cerdanyola, terra

del museu ''Cerdanyola,

n'Oliver

d'ibers''

terra d'Ibers''.

Ruta de les masies

Ruta des de la masia de

Grup de

Ca n'Esteve a la de Can

Recerca de

Sala de Baix, passant

Cervelló

per altres masies.

Cervera

Visita a les sales de

Visita guiada a les

Museu de la

reserva del MNACTEC

sales de reserva

Ciència i de la

(Cervera)

externes del Museu

Tècnica de

Nacional de la Ciència i

Catalunya

la Tècnica de Catalunya

(Terrassa)

(MNACTEC) a Cervera,
que conserva patrimoni
industrial, tècnic i
científic. A càrrec del
director del MNACTEC,
Jaume Perarnau.

Cervera

El call jueu de

Visita guiada a càrrec de

Museu de

Cervera. Les

Xavier Rivera,

Cervera

nissagues dels Quercí

historiador especialitzat

i dels Cavaller
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en la història jueva de
Cervera.

Cervià de
Ter

Visita Guiada al

Descoberta del món

Associació

Monestir i Castell de

medieval a través de les

Cervià Antic

Cervià de Ter

restes aquitectòniques i
arqueològiques
encarnades en monestir
medieval de Santa Maria
i el castell de Cervià.

Collbató

Visita als jaciments

Resultats de la

Ajuntament

prehistòrics de

campanya de 2021 amb

de Collbató

Collbató

l'equip d'arqueòlegs de
la UB que realitzen les
excavacions.

Corbera de
Llobregat

Visita a les runes de

Visita a les runes de

Associació

l'ermita de Sant Martí

l’antiga ermita de sant

Patrimoni

Martí, on s’explicarà la

Historic

seva història i la situació
actual d’aquestes
antigues i venerables
pedres a tocar de la
població.

Cornellà de
Llobregat

El Parc de Can

Activitat de descoberta

Museu Palau

Mercader. Una

de la unió entre el

Mercader

passejada pel jardí

patrimoni històric i el

romàntic

natural en un mateix
espai, destacant alguns
dels seus elements
històrics, com les
palmeres, els plàtans,...
o el propi Museu Palau
Mercader.

Cruïlles,
Monells i

Un viatge per la

Caminada pel nucli urbà

Aj. de Cruïlles,

Història del Poble

de Sant Sadurní de

Monells i Sant

l'Heura, de la mà de

Sadurní de

l'Oriol Bassa i

l'Heura

Sant
Sadurní de

acompanyat per l'Isidre

l'Heura

Jacas, veí del poble, per
descobrir com es va
formar, els seus
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monuments i una mica
de la seva història
popular.

Cubelles

Cubelles

Cubelles

Cubelles

Visites al castell de

Visita guiada al Castell i

Ajuntament

Cubelles i a

a l’exposició permanent

de Cubelles.

l’exposició d’en

del pallasso Charlie Rivel

Exposició

Charlie Rivel

de Cubelles.

Charlie Rivel

Itinerari Històric per

Itinerari per Cubelles

Ajuntament

Cubelles

amb la col·laboració de

de Cubelles.

GEC Amics del Castell i

Exposició

Cubelles Acull.

Charlie Rivel

Visita als espais de la

Visita guiada al fortí de

Ajuntament

Guerra Civil de

la Mota de Sant Pere i el

de Cubelles.

Cubelles

búnquer de defensa de

Exposició

la costa.

Charlie Rivel

Visita guiada als

Visita als jardins a

Ajuntament

jardins de Can Travé

càrrec de Santi Martí

de Cubelles.

de Cubelles

Maristany.

Exposició
Charlie Rivel

Dosrius

El Molí fariner de Can

Petita caminada

Ajuntament

Terrades

comentada per poder

de Dosrius

descobrir l'estructura del
Molí de Can Terrades. A
càrrec de l'Escola de
Natura del Corredor.

El Catllar

Itinerari a El Catllar:

Descobriu les

Ajuntament

castell, pou de glaç i

dependències del castell,

del Catllar

església amb pujada

els processos

al campanar

constructius i els usos
que se n'ha fet en el
decurs del temps. El
recorregut passa per un
pou de glaç del s. XVII i
finalitza amb la pujada
al campanar de
l'església de Sant Joan
Baptista.
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El Cogul

Visita amb llengua de

Visita guiada amb

Roca dels

signes a la Roca dels

servei d’interpretació en

Moros (El

Moros

llengua de signes al

Cogul)

Centre d’Interpretació i
pintures rupestres de La
Roca dels Moros del
Cogul, un dels referents
de l'art rupestre de l'arc
mediterrani.

El Palau
d'Anglesola

Professionals del

Visita a l'església de

Catalonia

patrimoni:

Sant Joan Baptista de

Sacra

l'arquitecte

Palau d'Anglesola guiada
per l'arquitecte Carles
Freixes, responsable del
Departament de Béns
Immobles del Bisbat de
Solsona.

El Pla de

Visita a La Capona

Santa Maria

Construir amb pedra

Ajuntament

seca no devia ser un

del Pla de

repte ni banal, ni fàcil de

Santa Maria

portar a terme. Calia
habilitat, experiència i
coneixements
importants tal i com ho
demostren les
construccions que
encara es poden visitar
en aquest recorregut.

El Port de la
Selva

Visita amb llengua de

Visita amb servei

Conjunt

signes a Sant Pere de

d’interpretació en

Monumental

Rodes

llengua de signes

de Sant Pere

catalana els espais més

de Rodes

emblemàtics del

(Port de la

monestir de Sant Pere

Selva)

de Rodes descobrint la
història i arquitectura
d'aquesta joia del
romànic català.
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El Vendrell

Ruta Sant Salvador

Sant Salvador té molta

Museu Pau

història i durant la visita

Casals

guiada coneixereu el seu
passat com a port boter,
les grans personalitats
que hi van viure, i la
seva transformació fins
a dia d’avui.

El Vendrell

Visita a l'exposició de

Visita guiada a tots

Museu Pau

l'Orquestra Pau

aquells que vulguin

Casals

Casals

conèixer l’exposició “100
anys de l’Orquestra Pau
Casals. Excel·lència
musical i compromís
social” on es vol fer
conèixer la història de
l’Orquestra i alhora es
reivindica la figura de
Casals com un dels
millors directors
d’orquestra del s. XX.

El Vendrell

Visita a la botiga

Visita a la botiga

centenària “Cal

centenària de queviures

Figueres"

“Cal Figueres” de la mà

Museu Deu

d’en Jaume Pau Cañas
Figueres.

Esplugues
de Llobregat

Visites guiades als

Descobriu el passat

Museus

Museus d'Esplugues

ceramista de la ciutat en

d'Esplugues

de Llobregat

les visites guiades a Can

de Llobregat

Tinturé i La Rajoleta. A
Can Tinturé, 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 de l’antiga
fàbrica Pujol i Bausis.
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Esplugues
de Llobregat

Capvespre a Sant

Una edició especial de

Museus

Pere Màrtir

l’itinerari a la bateria

d'Esplugues

antiaèria de Sant Pere

de Llobregat

Màrtir a l’hora màgica
que el sol cau per
Collserola, centrat en la
importància del cim
durant la Guerra Civil
espanyola.

Falset

Itinerari interpretatiu

Itinerari guiat per

Castell de

pel conjunt històric

l'exterior del conjunt del

Falset Museu

del Castell de Falset

Castell de Falset amb

Comarcal

l'arqueòleg Oriol Achón.
S’interpretaran les
diferents etapes
històriques del castell,
amb atenció al registre
relacionat amb l'assalt al
castell del Coronel Vidal
i el Carrasclet el 1714.

Figueres

La guerra civil a

Recorregut guiat per

Ajuntament

Figueres - refugi

conèixer alguns dels

de Figueres -

antiaeri

episodis de la Guerra

Oficina de

Civil a Figueres visitant

Turisme

alguns dels indrets que
en van ser escenari,
com el refugi antiaeri de
la Plaça del Gra,
perfectament conservat.

Figueres

Sant Pere ens obre les

Secrets i racons d’un

Ajuntament

portes

dels edificis més antics

de Figueres -

de Figueres, l’església

Oficina de

de Sant Pere, al voltant

Turisme

de la qual es va crear la
vila medieval.

Folgueroles

Caminada literària

Una passejada per

Casa Museu

indrets màgics, racons

Verdaguer

d’aigua que atrauen la
curiositat de petits i
grans per ser el lloc
secret d’éssers
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fantàstics com les
madrones i els llitons.

Fortià

L'empremta de Sant

El monestir de Sant Pere

Ajuntament

Pere de Rodes a

de Rodes va tenir un

de Fortià

Fortià

paper clau en la història
de Fortià durant prop de
deu segles. L'activitat
ofereix una visita que
ressegueix el paper i els
monuments lligats al
que va ser el seu senyor
des de l'Alta Edat
Mitjana fins a l'època
Contemporània.

Gavà

Visita a la Vil·la

Visita guiada a les

Museu de

romana de Can Valls

intrigants ruïnes

Gavà

situades en el port
natural just on confluïen
el riu Rubricatum i el
Mare Nostrum. A càrrec
de Josep Bosch,
conservador i director
del Museu de Gavà.

Gavà

Visita arquitectònica

Visita guiada a càrrec de

Museu de

al Castell

Roger Guitart, arquitecte

Gavà

d'Eramprunyà

en cap de la restauració
del Castell, que
permetrà posar en relleu
el valor arquitectònic
d'un dels castells
conservats amb més
elements originals de
Catalunya.

Gavà

Visita al castell

Visita guiada al castell

Museu de

d'Eramprunyà

d'Eramprunyà a càrrec

Gavà

dels voluntaris de la
Unió Muntanyenca
Eramprunyà.
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Gavà

Visita a la Unió de

Acompanyats de Fidel

Museu de

Cooperadors

Vázquez, arquitecte

Gavà

municipal i màxim
coneixedor de
l'imponent edifici, es
visitarà la cooperativa
d'aliments dissenyada
per Josep Torres Clavé i
Josep Lluís Sert.

Gavà

Visita al Refugi

Itinerari i visita al refugi

Museu de

antiaeri de la Rambla

per conèixer la història

Gavà

d'aquella època i reviure
en primera persona les
sensacions, pors i
sentiments dels homes,
dones i infants que van
trobar aixopluc al refugi.
A càrrec de la
conservadora
Mireia Forasté.

Gavà

Visita a La Torre Lluc

Una visita diferent per

Museu de

conèixer l'arquitectura

Gavà

de l'edifici i com ha
condicionat l'urbanisme
que l'envolta,
acompanyats de
l'arquitecta,
Mireia Barnadas, que
n'ha projectat la recent
restauració de la
façana de l'actual seu
del Museu de Gavà.

Gelida

Visita al Castell de

Projecció de l’audiovisual

Centre

Gelida

“Castrum Gellito” sobre

d'interpretació

la història i l’evolució

del Castell de

arquitectònica del

Gelida

Castell i recorregut on
es pot veure l'església
de Sant Pere del Castell
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o els vestigis
arqueològics del
cementiri medieval,
entre d’altres.

Gelida

El castell de Gelida i

Mitjançant un

Castell de

la Font del Senyor

audiovisual i un itinerari

Gelida

guiat fins a la Font del
Senyor, es coneixerà
com es proveïa d'aigua
el castell de Gelida al
segle XIV.

Ger

Les portalades de

Guiat per descobrir les

Catalonia

Cerdanya

portalades de les

Sacra

esglésies de Santa
Eugènia de Saga, Santa
Maria d'All i Sant Pere
d'Olopte.

Girona

Visita als Banys Àrabs

Els Banys Àrabs de

Consell

de Girona

Girona és un edifici

Comarcal del

d'estil romànic que es va

Gironès

construir a finals del
segle XII. Imitava
l'estructura dels banys
musulmans. Les visites
guiades permetran
conèixer aquest
interessant monument.

Girona

Visites a la Casa Masó

Girona

Visites guiades de la

Fundació

Fundació Rafael Masó.

Rafael Masó

Visita a l’exposició

Exposició temporal

Fundació

L’Almanach dels

dedicada a L'Almanach

Rafael Masó

Noucentistes

dels Noucentistes, amb
obres de Picasso,
Torres-García, Sunyer,
Clarà, Gargallo i Nonell,
entre d'altres. A càrrec
de Jordi Falgàs, director
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de la Fundació Rafael
Masó.

Girona

Interpretem el call

Recorregut guiat per

Museu

conèixer com era la vida

d'Història dels

quotidiana, cultural,

Jueus

política i religiosa de la
comunitat jueva de
Girona i la seva relació
amb la societat
cristiana.

Girona

La reforma del Tresor

Visita a la reforma del

Catalonia

de la Catedral de

Tresor de la Catedral

Sacra

Girona

inaugurada recentment.
La visita estarà guiada
pel seu director, Joan
Piña, i per la interiorista
Cristina Masferrer.

Girona

L'art del vitrall

Un recorregut conduït

Museu d’Art

per Anna Santolaria,

de Girona

artesana vitrallera, des

(Girona)

de l’exposició «Vitralls,
la llum de la catedral»
del Museu d’Art a la
contemplació dels
vitralls de la catedral de
Girona.

Girona

Visita a l’antic

En actiu des de finals del

Museu d’Art

Hospital de Santa

segle XVII fins a

de Girona

Caterina

principis del XXI, l’Antic

(Girona)

Hospital de Santa
Caterina conserva, entre
altres elements
patrimonials, una
extraordinària farmàcia
hospitalària d’època
barroca.
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Granera

Visita al castell de

Es sortirà del Casal amb

Ajuntament

Granera

la guia Roser Enrich

de Granera

caminat fins el Castell. A
l'interior es farà una
explicació a càrrec de la
mateixa Roser Enrich, a
la tornada, actuació al
Casal a càrrec del grup
format per Son Jofnn Big
Stone, guitarra i veu i
Sweet Marta, harmòniac
i veu.

Granollers

Visita històrica al

Partint de la història de

Museu de

Museu de Ciències

l'edifici de La Tela, en

Ciències

Naturals de

aquesta visita es

Naturals de

Granollers

coneixer¡a la història del

Granollers

Museu, les seves
col·leccions i els seus
investigadors i
investigadores.

Guardiola de Visita al castell de
Berguedà

Visita guiada al jaciment

Entitat Torre

Guardiola de

del castell de Guardiola

de Guaita

Berguedà

de Berguedà per
conèixer la seva història
i veure els resultats de
les diverses campanyes
arqueològiques,
iniciades l'any 2010 i
que aquest any arriben
a la seva dotzena edició.

Igualada

L’Asil del Sant Crist

Visita comentada a l’Asil

Museu de la

d’Igualada, de Joan

del Sant Crist, element

Pell d'Igualada

Rubió i Bellver

arquitectònic igualadí. Es

i Comarcal de

va començar a construir

l'Anoia

l’any 1931, segons el
projecte de l’arquitecte
Joan Rubió i Bellver,
deixeble d'Antoni Gaudí.
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Igualada

Visita al Cementiri

Visita a aquest recinte

Museu de la

Nou d’Igualada

representatiu de la

Pell d'Igualada

millor arquitectura

- Ajuntament

contemporània catalana.

Igualada

Projectat pels
arquitectes Enric Miralles
i Carme Pinós.

La Baronia
de Rialb

Visites al Monestir de

Santa Maria de Gualter

Oficina de

Santa Maria de

és un antic monestir

Turisme de la

Gualter

benedictí del Comtat

Baronia de

d'Urgell. En destaca el

Rialb

claustre d'estil romànic,
i l'església de planta
basilical de tres naus,
que va perdre
parcialment la coberta
en una explosió el 1939.

La Bisbal
d'Empordà

Visita a l'exposició

En aquesta visita es

Terracotta

“Díaz Costa.

pretén conèixer la figura

Museu

Ceramista”

i l'obra d'un dels
ceramistes bisbalencs
més destacats en l'àmbit
internacional de mitjan
segle XX, Eusebi Díaz
Costa (1908-1964).

La Bisbal
d'Empordà

Visita al Terracotta

El Terracotta Museu

Terracotta

Museu

s'ubica en una antiga

Museu

fàbrica de ceràmica, es
tracta d'un edifici
singular que manté els
elements més
característics d’aquesta
de la indústria.

La Floresta

Visites al Castell de La

Visita guiada al Castell

Ajuntament

Floresta

Medieval de La Floresta

de La Floresta

(Les Garrigues), on
s’explica què era el
castell i quin ús se li
donava en un inici i a
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quines famílies de
nobles va pertànyer.

La Galera

Visita a l'edifici de

L’Ajuntament de la

Ajuntament

l'Ajuntament de la

Galera és un edifici

de la Galera.

Galera

projectat per l’arquitecte

Museu

provincial Ramon Salas i

Terracota

Ricomà. La visita guiada
permetrà conèixer la
seva història.

La Morera
de Montsant

Visita a la Cartoixa

La cartoixa d'Escaladei

Cartoixa

d'Escaladei

es troba en el fons d'una

d’Escaladei

vall, protegida per la

(La Morera del

serralada de Montsant.

Montsant)

En aquest espai tranquil,
els monjos cartoixans
van seguir un model de
vida marcat pel silenci i
l'oració.

La Pobla de
Lillet

Visita al Monestir de

Visita a un dels

Centre

Santa Maria de Lillet

monestirs més

d’Estudis Lillet

importants del
Berguedà. De la mà de
l'historiador local Josep
Sànchez Vicents, el
Centre d'Estudis Lillet
proposa un recorregut
per la seva arquitectura
i la seva història.

La Sénia

Visita al Camp

Guiatge sobre la història

Ajuntament

d'Aviació de la Sénia

ocorreguda a la població

de la Sénia

durant la Guerra Civil
espanyola, degut a la
construcció d'un dels
aeròdroms més
rellevants a Catalunya.
També es visita el
CAHS, on hi ha exhibits
diversos avions de
l'època.
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La Seu

Els retaules d'Urgell

d'Urgell

Visita per descobrir els

Catalona

secrets dels retaules

Sacra

com què hi ha darrera
de les taules. Peces
presents, llunyanes i
desaparegudes.

La Seu
d'Urgell

Descoberta

En el marc del cicle

Espai

arqueològica i

'Desenterrant el passat'

Ermengol -

vestigis a l'antic pati

s’organitza aquesta

Museu de la

de les Monges

visita a càrrec de

Ciutat

l'arqueòleg Òscar Augé.

La Seu
d'Urgell

El Crismó, ciència i

A les portes de la

Pyrenne

religió al S.XII a

commemoració dels 900

E.A.M.A.G.

Santa Maria d'Urgell

anys del traspàs de Sant
Ot, bisbe artífex de la
Catedral de La Seu
d’Urgell, es proposa
descobrir una nova visió
de la iconografia del
Crismó.

La Vall de
Boí

Visita nocturna a Sant

En aquesta visita

Centre del

Climent de Taüll

guiadanocturna, es

Romànic de la

proposa descobrir la

Vall de Boí

història de Sant Climent
de Taüll i el conjunt
iconogràfic emblemàtic
del Crist en Majestat.

Les
Avellanes i

Visita al Salí de Priva

Visita a les salines de

Associació

de Vilanova de la Sal

Privà per conèixer la

Catalana de

seva història i el procés

Lleure

de recollida de la sal.

Formatiu

Visita guiada a

Espai Macià.

l'exposició permanent

Ajuntament

"El viatge de Macià" on

de les Borges

el visitant descobrirà i

Blanques

Santa Linya
Les Borges

Visita a l'Espai Macià

Blanques

s'emocionarà amb la
trajectòria de Francesc
Macià i la seva lluita per
la llibertat.
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Les Masies
de Roda

Visita al Jaciment

Visita comentada al

Museu

Arqueològic de

jaciment de L'Esquerda,

Arqueològic

l'Esquerda

un assentament amb

de l'Esquerda

2500 anys d'ocupació,
declarat Monument
favorit dels catalans
l'any 2019.

L'Escala

Empúries virtual

Un itinerari per la ciutat

Conjunt

grega i romana en què

arqueològic

es farà una parada en

d’Empúries

alguns dels espais més

(Empúries)

importants del recinte
per descobrir-los amb
ulleres de realitat
virtual.

L'Escala

Arqueologia,

Visita en què es proposa

Conjunt

explorant el passat

descobrir sobre el

arqueològic

terreny com és una

d’Empúries

excavació arqueològica i

(Empúries)

quines tasques s’hi
realitzen de la mà d’un
dels arqueòlegs
d’Empúries.

L'Estany

El claustre del

El claustre del monestir

Catalonia

Monestir de l'Estany

compta amb 72 capitells

Sacra

únics, que conformen un
magnífic llibre esculpit
en pedra. La visita
permet conèixer la
importància històrica
d’aquesta petita joia del
romànic de Catalunya.

L'Hospitalet
de Llobregat

L'Hospitalet a través

Ruta pel patrimoni de

Museu de

de la primera línia

l'Hospitalet seguint

l'Hospitalet

d'autobús de 1921

l’itinerari del primer
autobús que va unir la
ciutat amb Barcelona.
S'acostarà al patrimoni
de les petites obres i
mostrarà que l'art també
arriba als edificis i espais
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destinats a la classe
treballadora.

Llançà

Visita al Palau de

Visita guiada al Palau de

Palau de

l'Abat de Llançà

l’Abat amb recorregut

l'Abat de

històric. La ruta

Llançà

permetrà als visitants
descobrir l’origen de la
vila de Llançà i el que va
ser el seu nucli
emmurallat durant
l’època medieval.

Lleida

Enigmes de la Seu

La Seu Vella és una

Consorci del

Vella

catedral única i singular.

Turó de la Seu

El seu claustre gòtic és

Vella de Lleida

un dels més grans
d'Europa. La visita
proposa observar detalls
de la construcció i de
l'ornamentació que
habitualment passen
desapercebuts.

Lleida

Les pintures murals

Visita guiada a càrrec de

Catalonia

contemporànies a

la Dra. Esther Solé per

Sacra

Lleida ciutat

conèixer les pintures
murals contemporànies
de les parròquies de
Santa Maria Magdalena i
de la Mare de Déu del
Carme de Lleida.

Lleida

Visita al Castell dels

El Castell constitueix un

Castell dels

Templers de Gardeny

dels testimonis més

Templers de

de Lleida

destacats de

Gardeny

l'arquitectura templera.
Entre els edificis que es
visiten destaquen: la
torre-habitació, espais
de magatzem i la torre
de l'homenatge i
l'església de Santa
Maria.
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Lleida

Visita a l'edifici del

Visita guiada a l’edifici

Diputació de

Palau de la Diputació

del Palau de la Diputació

Lleida

de Lleida

de Lleida, obra de
Celestí Campany i que
es va inaugurar l’any
1898. Es va construir
sobre l’antic Hospici de
la ciutat bastit a finals
del segle XVIII.

Lloret de
Mar

Visita guiada a la

Visita guiada a la planta

Museu obert

Masia de Can

baixa que acull les

de Lloret

Saragossa

exposicions permanents

MOLL

d’arqueologia ibèrica, i
al primer pis amb
l’exposició Lloret zona
agrícola Km 0.

Lloret de
Mar

Visita al Museu del

Visita guiada al Museu

Museu obert

Mar

del Mar, emblema d’un

de Lloret

passat gloriós, quan

MOLL

alguns lloretencs ho van
deixar tot per anar a fer
fortuna a les
“amèriques”.

Lloret de
Mar

Visita al Poblat ibèric

Visita guiada al Poblat

Museu obert

del Turó Rodó

ibèric del Turó Rodó, on

de Lloret

es podrà gaudir de la

MOLL

reconstrucció d’una casa
ibera.

Lloret de
Mar

Visita als Jardins de

Visita guiada als Jardins

Museu obert

Santa Clotilde

de Santa Clotilde, situats

de Lloret

sobre un penya-segat

MOLL

amb vistes al mar. La
ubicació dels jardins fa
la mar Mediterrània es
converteixi en un
participant més de la
gran escenografia
vegetal.
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Lloret de
Mar

Visita al Cementiri

Visita guiada al

Museu obert

Modernista de Lloret

cementiri modernista de

de Lloret

Lloret de de Mar. Una

MOLL

oportunitat per conèixer
el llegat dels indians a
través de l’art funerari.

Lloret de
Mar

Visita a la casa museu

Visita guiada a la casa

Museu obert

Can Font

museu Can Font, casa

de Lloret

senyorial de marcat

MOLL

caràcter modernista
construïda l’any 1877.

Manresa

Visita per les

Itinerari per les

Museu de

esglésies

localitzacions de les

Manresa

enderrerrocades

esglésies enderrocades
durant la Guerra Civil i
visita comentada a
l'exposició de l'artista
Jesús Galdón "El que
diuen les pedres callen
els arbres".

Manresa

A la Culla res és el

Visita guiada a la Culla

Fundació

que sembla

per presentar l'estudi

Aigües de

històric i arqueològic que

Manresa -

s'hi ha realitzat aquest

Junta de la

any: s’explicarà l’origen i

Sèquia

evolució de l’edifici i la
historia dels seus
habitants des del SXIII.

Manresa

Visita al Grup escolar

Visita guiada a l’edifici

Ajuntament

La Renaixença

racionalista que va

de Manresa -

acollir el principal

Col·legi

projecte educatiu de la

d'Arquitectes

República a la ciutat de
Manresa.

Mataró

La capella dels Dolors

Visita guiada a la capella

CATALONIA

de Mataró

Barroca de la Basílica de

SACRA

Santa Maria de Mataró
adaptada per a persones
sordes, que comptaran
amb interpretació en
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Llengua de Signes
Catalana (LSC).

Miravet

Visita al castell de

Visita guiada al castell

Castell de

Miravet

de Miravet, una fortalesa

Miravet

imponent envoltada per

(Ribera

una muralla de 25

d’Ebre)

metres d'alçada que
sembla sorgir de les
roques. Situada sobre
un turó, domina el curs
de l'Ebre i les terres del
voltant.

Mollet del
Vallès

El parc dels Colors,

Visita guiada al parc dels

Centre

obra pòstuma d’Enric

Colors, un espai de

d'Estudis

Miralles

disseny complex i

Molletans i

exclusiu, carregat de

Museu Abelló

simbolisme. L’acte
acabarà amb el recital
de poesia musicalitzat
“Aviat serà aviat”, de
David Ymbernon i Xavi
Lloses.

Mollet del

Casa del Pintor Abelló

En aquesta visita es

Museu Abelló

viurà l’ambient del

Vallès

col·leccionisme en un
espai màgic i singular.
Joan Abelló va ser un
pintor i col·leccionista
apassionat que va
aplegar milers de peces,
obres d’art i objectes de
tota mena.

Montagut i

Visita al poble d'Oix

Oix

Durant aquesta visita

País d'Art i

guiada es descobriran

d'Història

els secrets de l'església

Transfronterer

de Sant Llorenç, el
castell o el "pont romà"
a partir d'històries i
llegendes.
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Montblanc

Visita a l'exposició

Visita guiada a

Museu

Tocant el cel amb una

l'exposició Tocant el cel

Comarcal de

corda

amb una corda, les

la Conca de

campanes de la Conca

Barberà

de Barberà.

Montellà i
Martinet

Visita al Parc dels

El PBM ofereix visites

PBM-

Búnquers de Montellà

guiades als seus espais:

Ajuntament

i Martinet

Búnquers del Cabiscol,

de Montellà i

Roc de la Mel, església

Martinet

romànica de Víllec i
Santuari de Bastanist.

Montmeló

L'estiueig de

Montmeló té un ric

Museu

carmanyola

patrimoni històric i

Municipal de

arquitectònic d'època

Montmeló

Modernista i
Noucentista, durant la
visita es proposa
descobrir-lo.

Montornès
del Vallès

Montornès
del Vallès

Visita guiada a

Dues visites guiades al

Ajuntament

l'Aeròdrom 329 i

refugi antiaeri de Ca

de Montornès

Refugi antiaeri de Ca

l'Arnau, de Montornès

del Vallès

l'Arnau

del Vallès.

Visita guiada a

Visita als recintes del

Ajuntament

l’emplaçament del

castell de Sant Miquel.

de Montornès

Castell de Sant Miquel

Durant el recorregut es

del Vallès

descobriran els detalls
de l’actual campanya
d’intervenció
arqueològica.

Mont-roig
del Camp

Què sabem de

Mont-roig ha tingut la

Ajuntament

l'església vella?

sort de conservar aquest

de Mont-roig

edifici magnífic, sens
dubte poc valorat i
conegut i que ha arribat
fins als nostres dies
gràcies a una sèrie de
circumstàncies gairebé
casuals.
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Móra d'Ebre

Pedres, portes i

Recorregut

Ajuntament

panys, tres visions

historicomusical per la

de Móra

dins d'un poble

Móra d'abans. Es farà la

d'Ebre

presentació d'un treball
d'investigació a càrrec
del col·lectiu de recerca
històrica i etnogràfica
"Lo Rascle".

Olèrdola

Excursió guiada a les

Ruta per a conèixer sis

Ajuntament

barraques de pedra

de les barraques de

d'Olèrdola

seca d'Olèrdola

pedra seca i forns de
calç, en un paisatge de
vinya i bosc.

Olèrdola

50 anys obrint

Enguany fa 50 anys es

Conjunt

Olèrdola

va obrir al públic del

Monumental

Museu Monogràfic de la

d’Olèrdola

seu d’Olèrdola del

(Baix

MAC. Una sèrie

Penedès)

d’accions, entre les
quals es va trobar la
restauració de l’església
de Sant Miquel, van ser
el punt de partida per a
la protecció d’aquest
patrimoni.

Olesa de
Montserrat

Visita de l'exposició

Visita comentada de

Ajuntament

Sobrepassant els

l'exposició i posterior

d'Olesa de

límits

debat sobre la

Montserrat

salvaguarda del
patrimoni davant del
canvi climàtic.

Palafrugell

Josep Pla. La

Josep Pla va treballar

Fundació

diabòlica il·lusió

incansablement fins a

Josep Pla

d’escriure

completar una Obra
Completa de més de
30.000 pàgines. Amb
aquesta visita es donarà
a conèixer com va ser la
vida d’aquest escriptor i
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periodista que va viatjar
per tot el món.

Palafrugell

Descobreix el passat

Visita a les restes de

Museu del

romà de Llafranc

l'antiga premsa de vi de

Suro

la mà de l'arqueòleg
Antoni Rojas. Una
oportunitat única per a
conèixer com va
esdevenir un important
port comercial a tot el
Mediterrani.

Palamós

Visita a l'exposició

Visita comentada a

Museu de la

"La barraca onírica"

l'exposició temporal "La

Pesca

barraca onírica: Dalí,
Joan Vehí i la creació
contemporània" a càrrec
del seu comissari, Ricard
Planas.

Palamós

Visita a la Barraca

Visita a la Barraca d'en

Museu de la

d'en Dalí. Paratge de

Dalí, situada al bell mig

Pesca

Castell

del paratge natural de
Castell (Palamós).
Aquesta construcció és
una petita joia a
descobrir en un entorn
natural excepcional.

Palamós

Visita guiada barques

Les barques "Gacela" i la

Museu de la

del peix “Gacela” i

"Estrella Polar",

Pesca

“Estrella Polar”

conformen una extensió
a l'aigua del mateix
Museu de la Pesca que
permet mostrar i
descobrir al públic les
pesqueres principals de
la nostra costa.
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Palamós

Visita al Castell de

El Castell de Sant Esteve

Museu de la

Sant Esteve de Mar

de Mar, a peu de camí

Pesca

de ronda i dominant la
platja de la Fosca, es
troba en l'origen de la
vila i el port de Palamós.
La visita convida a
descobrir la seva història
tot gaudint d'un entorn
excepcional.

Pals

Els Baluards de la Vila

Les edificacions que es

Ajuntament

Reial de Pals

visiten de Ca la Pruna,

de Pals

l’Església de Sant Pere,
la Torre de les Hores i la
Muralla van ser
determinants a l’hora de
protegir als vilatans
d’incursions, assalts i
atacs d’enemics,
bandolers i pirates.

Parets del
Vallès

Pintures antiga

Visita guiada que permet

Ajuntament

fàbrica Tipel

conèixer la història del

Parets del

mural artístic d'Arranz-

Vallès

Bravo i Bartolozzi a
l'antiga fàbrica Tipel.

Parets del
Vallès

Visita a l'església de

Visita guiada a l'església

Ajuntament

Sant Esteve de Parets

Sant Esteve, a la

Parets del

del Vallès

pèrgola Plaça de la Vila i

Vallès

a l'escultura La
maternitat a La Cuna.

Parets del
Vallès

Conèixer els nostres

Itinerari pel poble de

Ajuntament

camins

Parets del Vallès, on es

Parets del

descobrirà què vol dir

Vallès

tenir un carrer
anomenat Barcelona
(carreratge), emplaçar
la masia de Can Cabassa
o ubicar la Pedra del
Diable, entre d’altres.
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Polinyà

Els colors del Romànic

Activitat realitzada per

Ajuntament

alumnes de l'IES

de Polinyà

Polinyà. Durant el curs
2020-2021 han après
sobre el romànic català,
l'església de Sant
Salvador de Polinyà i les
tècniques de pintura
mural.

Pontils

Sant Magí de la

A partir de la visita

Associació

Brufaganya,

guiada i de diferents

d'Amics de

patrimoni

degustacions

Sant Magí i el

gastronòmic

documentades, es viurà

seu entorn

l'experiència de conèixer
què i com menjaven els
frares dominics i
visitants i on anaven a
mercat, entre d’altres.
La visita acabarà amb
un tastet d'alguns dels
plats.

Prats de
Lluçanès

El carlisme a Prats de

Ruta guiada sobre el

Ajuntament

Lluçanès

carlisme a Prats de

de Prats de

Lluçanès a càrrec de

Lluçanès

Cooltur. Tot caminant,
es visitaran diferents
punts relacionats amb el
carlisme: Passeig, Plaça
Església, Plaça Vella, la
Cadira d'en Galceran i
Cal Camps.

Puig-reig

Visita al Castell

Visita guiada al Castell

Associació de

Templer de Puig-reig

de Puig-reig, la casa de

templers de

l'Associació dels

Puig-reig

templers de Puig-reig i
de les pintures de
l'església Romànica de
Sant Martí.

Puig-reig

Visita a la Colònia de

Es podrà conèixer el

Associació

l'Ametlla de Merola

patrimoni cultural de

cultural Esplai

l'Ametlla de Merola,
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nans centenaris,

cultura

cascavells, gegants,

popular

entre d’altres.

Puig-reig

Visita a la Colònia

Visita guiada a la

Associació de

Pons

Colònia Pons, als

veïns de Cal

jardins, a les torres i a

Pons

l’església.

Querol

Visita al Molí del

Visita al Molí del

Associació

Cunillera

Cunillera, molí fariner.

Terres del

Aquest tenia una gran

Gaià

bassa, els rastres de la
qual són encara visibles,
per emmagatzemar tota
l'aigua possible a causa
del cabal petit del
torrent.

Reus

Observem, escoltem i

Visita dinamitzada amb

toquem en família

l'acompanyament d'un

Gaudí Centre

educador que acosta la
figura i l'obra d'Antoni
Gaudí als més petits. La
visita finalitza amb un
taller sobre amb l'obra
de Gaudí.

Reus

Arter: Visita guiada

Emmarcat dins el

Biblioteca

per Reus

projecte ARTER, les

(Ajuntament

Biblioteques Municipals

de Reus)

de Reus donen a
conèixer dos grans
artistes: Joan Rebull i
Neus Segrià.

Reus

Professionals del

Visita guiada als vitralls

CATALONIA

patrimoni: el vitraller

de l'església de Sant

SACRA

Joan Baptista de Reus
de la mà del vitraller
Jordi Bonet.

Ripoll

Visita la Farga Palau

Visita a dins d’un

Museu

de Ripoll

autèntic taller de farga

Etnogràfic de

que va tancar les portes

Ripoll
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de manera definitiva
l’any 1978.

Ripoll

Visita al conjunt

Visitar el monestir de

Catalonia

monàstic de Santa

Santa Maria de Ripoll és

Sacra

Maria de Ripoll

conèixer un dels edificis
més bells i evocadors de
Catalunya. La portalada,
la basílica i el claustre
en fan un conjunt únic.

Ripoll

Visita literària al

Més enllà de

Catalonia

Monestir de Ripoll

l'extraordinària

Sacra

portalada del Monestir
de Ripoll, les tombes
dels comtes i el claustre,
el monestir té moltes
més històries per oferir
en aquesta visita guiada.

Rodonyà

El castell de Rodonyà

El castell palau de

Castell de

per fora i per dins

Rodonyà presideix amb

Rodonyà

esveltesa el recinte
murat que l’envolta.
Amb la finalitat de
donar-lo a conèixer, es
proposa una volta
“amenitzada” per
aquests espais singulars.

Roses

Visita al refugi

Visita guiada al refugi

Ajuntament

antiaeri de Roses

antiaeri de la plaça de la

de Roses

Pau, construït el 1937
per protegir la població
dels bombardejos patits
durant la Guerra Civil.

Rubí

Ca n'Oriol: la masia,

Descoberta de la història

Centre

el bosc, les restes

de la masia de Ca

d'Estudis

romanes

n'Oriol, la seva

Rubinencs

interessant era, el seu
bosc, la font propera de
Sant Josep Oriol i les
seves restes romanes.
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Sabadell

Itinerari pel Sabadell

Visita amb llengua de

Museu

del s. XIX, amb

signes que versa sobre

d'Història

llengua de signes

el segle XIX a Sabadell.

Sabadell -

Són els anys en què

Ajuntament

passa de poble a ciutat,

de Sabadell

s’implanten els primers
vapors, arriba el
ferrocarril i la ciutat
creix en extensió i en
població.

Sabadell

Museu d'Art de

Visita per entendre què

Museu d'Art

Sabadell. Una

és un museu, quines

de Sabadell

institució amb

funcions té i com s'hi

història.

treballa. Es visitaran
diferents espais i
departaments,
especialment els que
resten tancats al públic,
com els magatzems.

Salardú

L'església de Sant

Visita guiada per

CATALONIA

Andreu de Salardú

descobrir l'església

SACRA

romànica de Sant
Andreu de Salardú.

Salomó

Art, Territori i

Visita guiada a la

Ajuntament

Patrimoni a Salomó

Capella del Sant Crist i a

de Salomó

Cal Cadernal, casa-palau
dels Nin, un recorregut
per la història i la
llegenda, passant per
l'exposició permanent de
la Mahosa Nin.

Sant Antoni
de Calonge

Cap al paratge d’El

Aquest guiatge

Ateneu

Collet de Sant Antoni,

pretendrà reviure sobre

Popular de

defensa 1936-1939

el terreny la defensa de

Calonge i Sant

la badia de Palamós i

Antoni

Sant Antoni durant la
Guerra Civil, i arribant al
Collet, veure la trinxera
entre restes de la vil·la
romana.
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Sant Celoni

Un passeig pel Sant

Recorregut per Sant

Ajuntament

Celoni medieval

Martí de Pertegàs,

de Sant Celoni

l'antiga parròquia
romànica, el casal gòtic
de la Rectoria Vella, la
Força o nucli fortificat
medieval i i la capella
romànica de Sant Ponç.

Sant Celoni

El creixement de Sant

En aquesta visita es

Ajuntament

Celoni, del s. XV al XX

podrà conèixer entre

de Sant Celoni

d’altres, alguns dels
edificis de la plaça de la
Vila, els esgrafiats
barrocs de l'església, els
més destacats de
Catalunya o l'Hospital
Vell.

Sant Cugat
del Vallès

Monestir de St Cugat,

Visita guiada al Monestir

Catalonia

el més poderós del

de Sant Cugat del

Sacra

Comtat de Barcelona

Vallès, el més poderós
del comtat de Barcelona,
on es parlarà de la
simbologia del seu
magnífic claustre.

Sant Cugat
del Vallès

El Claustre del

La visita convida a

Catalonia

Monestir de Sant

descobrir els capitells

Sacra

Cugat del Vallès

d'una manera diferent,
no té guions previs,
només algunes regles de
joc que, barrejades amb
l’atzar i la improvisació
del guia, generen una
visita única.

Sant Cugat

El Sant Cugat del vi

del Vallès

Itinerari per la vila on

Museus de

es copsarà l’essència del

Sant Cugat

Sant Cugat dels anys
vint, pagès i viticultor,
quan es va construir el
celler com a emblema
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del cooperativisme
agrari.

Sant Cugat
del Vallès

Visita a la Masia de

Visita guiada a la Masia

Museus de

Can Bell

de Can Bell per a

Sant Cugat

conèixer el seu projecte
de recuperació de la
vinya.

Sant Cugat

El Celler Cooperatiu

del Vallès

El 1921 es va fundar el

Museus de

sindicat de viticultors

Sant Cugat

que va construir el Celler
Cooperatiu, dissenyat
per Cèsar Martinell. Avui
constitueix un emblema
de l’antic Sant Cugat
vinícola i la porta
d’entrada per viure’l de
nou.

Sant Fruitós
de Bages

Coneix el Museu de la

La vinya i la producció

Museu de la

memòria de la Vinya i

de vi han estat presents

memòria de la

el Vi

al llarg de tota la

Vinya i el Vi

història del Bages. La
vinya ha modelat la
comarca i els seus
habitants, i ha
transformat el paisatge
en extensos conreus
d’aquest arbust.

Sant Joan
de les

Els enigmes de Sant

Una caixa amaga al seu

Ajuntament

Joan de les Abadesses

interior algun misteri.

de Sant Joan

Per obrir-la cal resoldre

de les

tot d’enigmes a la vila

Abadesses

Abadesses

vella de Sant Joan de les
Abadesses. A través
d’aquests, es
descobriran racons de la
vila i de la seva història
medieval.
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Sant Just
Desvern

Itinerari pel patrimoni

Amb la voluntat

Centre

històric de Sant Just

d’apropar el

d'Estudis

Desvern

coneixement del

Santjustencs

patrimoni de Sant Just
Desvern, l’itinerari
ofereix explicacions de la
història dels llocs que es
visiten per ajudar a fer
prendre consciència de
la seva protecció i
manteniment.

Sant Llorenç
de la Muga

Visita al conjunt

Visita guiada a l'església

Ajuntament

medieval i església

i al nucli urbà de Sant

de Sant

romànica de Sant

Llorenç de la Muga, un

Llorenç de la

Llorenç de la Muga

recinte emmurallat

Muga

d'època medieval que
destaca pel seu bon
estat de conservació.

Sant Martí
de Tous

Visita guiada a

L'església de Sant Martí

Amics de Sant

l'església de Sant

de Tous tanca entre les

Martí de Tous

Martí de Tous

seves parets uns tresors
artístics de les èpoques
medieval i moderna.
Concretament es veurà
el sarcòfag del senyor de
Tous i es coneixerà el
retaule del Roser.

Sant Quintí
de Mediona

Ruta del Patrimoni de

Visita guiada per a

Ajuntament

Sant Quintí de

conèixer Sant Quintí de

de Sant Quintí

Mediona

Mediona, el seu

de Mediona

patrimoni i la seva
història.

Santa
Coloma de

Visita al monestir de

A través d’aquesta visita

Casa de la

Sant Salvi de Cladells

es coneixerà el monestir

Paraula. Santa

franciscà, fundat sobre

Coloma de

una antiga ermita de la

Farners

Farners

mà de l'arqueòleg i
historiador Joan Llinàs.
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Santa
Coloma de

Visita guiada a la

Visita per una de les

Museu Torre

Torre Pallaresa

joies arquitectòniques de

Balldovina

Santa Coloma de

Gramenet

Gramenet. Per la seva
estructura, decoració
interior i exterior i el seu
entorn, destaca dintre
de l'art del Renaixement
a Catalunya.

Santa
Cristina

El lloc natural de

El jardí és un personatge

Ajuntament

Mercè Rodoreda

més a les obres de

de Santa

Mercè Rodoreda.

Cristina d'Aro

d'Aro

Aquesta activitat
permetrà explorar la
infantesa de l'escriptora
a través de la seva
relació amb l'avi, Pere
Gurguí.

Santa
Cristina

Terra i tributs.

El nucli de Romanyà i

Ajuntament

Romanyà medieval

l’església de Sant Martí

de Santa

conviden a apropar-se al

Cristina d'Aro

d'Aro

passat feudal de la
Catalunya Vella. Els
participants es posaran
a la pell dels remences
d’aquestes terres.

Santa
Eulàlia de
Ronçana
Santa
Margarida

Resseguim el terme

Pedalada per conèixer el

Ajuntament

de llevant de Santa

patrimoni de Santa

de Santa

Eulàlia

Eulàlia de Ronçana.

Eulàlia de
Ronçana

Visita nocturna al Fort

Sortida nocturna guiada

Ajuntament

d’Isabel II- El Pi

a la muntanya del Pi, on

de Santa

es coneixerà la història

Margarida de

del fort d'Isabel II o

Montbui

de Montbui

també conegut com el
Fort del Pi.

Santa
Margarida
de Montbui

L'església de Santa

Visita guiada per

Catalonia

Maria de la Tossa de

descobrir l'església de la

Sacra

Montbui

Tossa de Montbui, un
temple romànic ubicat
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en un paratge
privilegiat.

Santa
Margarida i
els Monjos
Santa
Margarida i
els Monjos

Visites guiades

Visita guiada per

Castell de

gratuïtes al Castell de

conèixer el Castell de

Penyafort

Penyafort

Penyafort.

Les dones durant la

Itinerari pel municipi en

Ajuntament

Segona República i la

clau de gènere per

de Santa

Guerra Civil

resseguir el paper de les

Margarida i els

dones durant la II

Monjos

República i la Guerra
Civil. Es presentarà el
projecte La Memòria de
Totes, impulsat per
l’Ajuntament.

Santa Maria
de
Palautordera

L'edifici de l'església

Visita per descobrir els

Ajuntament

de Santa Maria i el

darrers estudis del

de Santa

seu subsòl

subsòl de l'església, així

Maria de

com diferents elements

Palautordera

arquitectònics i artístics
de l'edifici i del seu
voltant, la torre del
campanar (de l'antic
palau), els vitralls
barrocs o el retaule gòtic
de Sant Pere.

Santa Oliva

Santa Oliva en l'Edat

Ruta guiada pel

Ajuntament

Moderna

patrimoni de Santa

de Santa Oliva

Oliva.

Santa
Perpètua de
Mogoda

Visita al Vapor

Visita guiada a la nau

Ajuntament

Aranyó. Descobreix

del Vapor Aranyó.

de Santa

què estem creant!

Descoberta del procés

Perpètua de

de restauració de l'edifici

Mogoda

i futura reconversió en
equipament cultural i
Museu.

Sentmenat

Visita al campanar i

Després de

Grup d'amics

pati de la rectoria de

l'arranjament del pati de

del Museu-

Sentmenat

la rectoria de Sentmenat
es proposa descobrir
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dins del campanar

Arxiu de

romànic del segle XII

Sentmenat

altres elements que el
composen.

Sitges

Ruta Literària

Recorregut pels

Consorci del

Rusiñol-Maragall en

principals escenaris del

Patrimoni de

llenguatge de signes

Modernisme que Rusiñol

Sitges

LGT

i Maragall van compartir
entre 1893 i 1898 en
llenguatge de signes.

Sitges

Visita a la Parròquia

Del romànic al

Consorci del

de Sant Bartomeu i

noucentisme, un

Patrimoni de

Santa Tecla

recorregut per la història

Sitges

de l’art de Catalunya a
través de la Parròquia
de Sant Bartomeu i
Santa Tecla.

Sitges

L'Art de la forja

Xerrada-Demostració a

Consorci del

l'entorn de la col·lecció

Patrimoni de

de ferro de Santiago

Sitges

Rusiñol. A càrrec de
Lluïsa Amenòs, Jaume
de Bargas i Arnau
Moratona.

Solsona

Subirats

Visita al Museu de

Visita a les sales del

Museu

Solsona

museu de la mà d’un

Diocesà i

guia per conèixer totes

Comarcal de

les seves curiositats.

Solsona

Visita al Castell de

Visita al Castell de

Castell de

Subirats i al jaciment

Subirats i passejada

Subirats

paleontològic

guiada fins al Jaciment
Paleontològic Els Casots,
on es podrà visitar els
entorns de la zona i
veure rèpliques de
material recuperat a les
excavacions.
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Tarragona

Visita al Teatre romà

El teatre romà va ser un

MNAT-Teatre

dels tres edificis

romà

d'espectacles de

(Tarragona)

Tàrraco. En aquesta
visita s’explicarà com
era, quins espectacles
s’hi feien, i quin paper
jugava dins la trama
urbana.

Tarragona

Coneix el nou Museu

Visita guiada per

Museu del

del Port de Tarragona

conèixer la reforma

Port de

integral i nova

Tarragona

museografia del Museu
del Port de Tarragona i
descobrir la història del
Port.

Tarragona

Visita accessible a

Visita acompanyada amb

Museu

l'exposició

traducció en llengua de

Nacional

TARRACO/MNAT

signes catalana a

Arqueològic

l'exposició TARRACO

de Tarragona

/MNAT a través d'un nou

(Tarragona)

recurs interpretatiu, una
signoguia produïda en el
marc del projecte
Visitmuseum i amb la
col·laboració de
FESOCA.

Tàrrega

Les pintures

Visita guiada amb

Catalonia

contemporànies de

interpretació en llengua

Sacra

Minguell

de signes catalana per
conèixer les pintures
murals pintades per
Josep Minguell a
l'església de l'Alba de
Tàrrega.

Térmens

Visita al molí del

Visita guiada al molí del

Ajuntament

Comanador

Comanador, una

de Térmens

infraestructura
hidràulica de règim
senyorial, construïda en
la riba esquerra del riu
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Segre, fora de l'antiga
vila emmurallada.

Terrassa

Visita a les pintures

A través d’aquesta visita

Museu de

de Tomàs Becket

es podrà descobrir un

Terrassa

interessant i turmentós
episodi de la història,
protagonitzat per Tomàs
Becket i el rei Enric II
d’Anglaterra.

Terrassa

Visita "Els racons

Visita a les voltes de la

Museu de la

amagats del

teulada, les sales de

Ciència i de la

MNACTEC"

reserva i el taller de

Tècnica de

restauració del Museu

Catalunya

Nacional de la Ciència i

(Terrassa)

la Tècnica de
Catalunya. A càrrec de
Mercè Gual,
restauradora del Museu.

Terrassa

Passejada per les

Visita guiada a les voltes

Museu de la

voltes de la teulada

de la teulada del Vapor

Ciència i de la

del MNACTEC

Aymerich, Amat i Jover,

Tècnica de

seu del Museu Nacional

Catalunya

de la Ciència i la Tècnica

(Terrassa)

de Catalunya.

Terrassa

Les pintures de

Visita guiada amb

CATALONIA

Tomàs Becket de

interpretació en llengua

SACRA

Terrassa

de signes catalana per
conèixer les pintures
murals de Tomàs Becket
a l'església de Santa
Maria de Terrassa.

Tiurana

Visita a la Tiurana

Visita guiada on es veu

Ajuntament

Monumental

el passat, present i futur

de Tiurana

d'un poble que va
desaparèixer sota les
aigües de
l'embassament de Rialb.
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Tivissa

Visita amb llengua de

Visita guiada amb servei

Castellet de

signes al Castellet de

d’intèrpret en llengua de

Banyoles

Banyoles de Tivissa

signes catalana a la

(Tivissa)

ciutat ibèrica del
Castellet de Banyoles,
un dels assentaments
urbans ibèrics més
remarcables de la
Catalunya meridional.

Tona

Visita guiada al

Matinal de Portes

Centre

jaciment del Camp de

obertes al Camp de les

d'Interpretació

les Lloses

Lloses. Visita guiada al

del Camp de

jaciment i col·leccions

les Lloses

per descobrir un dels
primers assentaments
romans de Catalunya.

Tona

Ruta de Memòria

La ruta s'inicia al Centre

Centre

Democràtica

d'Interpretació i

d'Interpretació

continua amb la visita a

del Camp de

monuments, espais

les Lloses

d'acolliment dels
refugiats i de les
refugiades i altres
entorns afectats per la
destrucció durant la
Guerra Civil.

Torà

Ruta per conèixer els

Recorregut en què es

Associació

antics aqüeductes de

coneixerà l'antiga

Patrimoni

Torà

església del Convent de

Artístic i

Sant Antoni, les restes

Cultural de

de l'aqüeducte dels

Torà

Frares, la font dels
Dolors, l'antic aqüeducte
de la Vila i la font de la
Vila.

Torà

Visites en grup a

Visita comentada per

Associació

l’antiga fusteria

Jaume, descendent de

Patrimoni

Ventureta

fusters, que ha

Cultural de

museïtzat les eines

Torà

utilitzades pel seu pare i
avis, i coneix cada eina i
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moltes històries de la
fusteria.

Torà

Visites en grup a

Visita a l'exposició, que

Associació

l'exposició "De gota

explica la importància de

Patrimoni

en gota"

l'aigua dolça, fonts i rius

Cultural de

del municipi, activitats

Torà

que s'hi acostumava a
fer i el sistema
d'abastament d'aigua
municipal a partir
d'aigües subterrànies.

Tordera

Ruta pel patrimoni

L’estació del tren està

Cercle Històric

ferroviari de Tordera

situada a l’altra riba del

Miquel Biada

riu Tordera i la passera
de vianants per creuar el
riu, coneguda com el
pont de ferro, ha
esdevingut un emblema
de la població. A través
d’aquesta ruta s’ofereix
la possibilitat de
conèixer els punts
d’interès del patrimoni
ferroviari de Tordera.

Tornabous

Visita amb llengua de

Visita guiada amb servei

Molí d’Espígol

signes al Molí de

d’interpretació en

(Tornabous)

l´Espígol

llengua de signes
catalana a la ciutat
ibèrica del Molí
d'Espígol, un dels
vestigis més
remarcables de la tribu
iber dels ilergets

Tornabous

Portes obertes i

Visita a l'exposició

Espai Lluís

visites comentades a

permanent de l'Espai,

Companys

l'Espai Lluís

dedicada a la figura,

Companys

obra i època de Lluís
Companys, des dels
seus orígens al Tarròs,
fins al seu afusellament.
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Torroella de
Montgrí

Solitud. Sortida

Sortida literària per

Museu de la

literària a l’ermita de

conèixer els racons que

Mediterrània

Santa Caterina

varen inspirar Víctor
Català per escriure la
novel·la "Solitud". Una
excursió pel Montgrí per
arribar fins a l’Ermita de
Santa Caterina.

Torroella de
Montgrí

Visita guiada a

L'exposició aplega

l'exposició "1000

gairebé 300 peces de

anys de ceràmica

pisa i terrissa, datades

catalana"

des del segle X fins al
segle XX, que pertanyen
a diversos museus,
fundacions i col·leccions
privades.

Tortosa

Una passejada pel

Itinerari guiat amb

Unitat

patrimoni restaurat

explicacions de les

Conservació

intervencions realitzades

Restauració

a diferents obres

Diputació

patrimonials de la ciutat,

Tarragona

portades a terme per la
Unitat de Conservació i
Restauració de Béns
Culturals de la Diputació
de Tarragona.

Tortosa

El Retaule Major de la

Visita guiada amb

Catalonia

Catedral de Tortosa

interpretació en llengua

Sacra

de signes catalana per
conèixer el retaule gòtic
de la Mare de Déu de
l'Estrella de la Catedral
de Santa Maria de
Tortosa.

Ullastret

Visita al museu

Enguany se celebra el

Conjunt

monogràfic d'Ullastret

60è aniversari del

arqueològic

museu monogràfic amb

d’Ullastret

una visita guiada de la

(Ullastret)

mà d'un tècnic per
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descobrir cinc peces
destacades del museu.

Ullastret

Coneix la ciutat

Visita guiada en què es

Conjunt

ibèrica d'Ullastret

proposa conèixer

arqueològic

Ullastret, la ciutat ibera

d’Ullastret

més gran de Catalunya.

(Ullastret)

Un viatge en el passat
iber mentre es passeja i
es gaudeix d'un jaciment
únic.

Vacarisses

Ruta del patrimoni

Ruta per la història de la

Ajuntament

ferroviari de

línia ferroviària

de Vacarisses

Vacarisses

Barcelona-Saragossa i
de com Vacarisses va
reivindicar i lluitar,
durant gairebé 40 anys,
per aconseguir estació
pròpia.

Valldoreix

Visita al Centre de

Visita guiada al CRBMC,

Som un

Restauració de Béns

en la qual es podran

equipament

Mobles de Catalunya

veure les instal·lacions

de l'Agència

així com algunes obres

Catalana:

en procés de

CRBMC

restauració.

Vallirana

Visita forns de calç de

El centre d'interpretació

Ajuntament

Can Prunera

dels forns de calç de Can

de Vallirana

Prunera és un espai
exterior que transcorre
per un itinerari que
permet descobrir el cicle
complet de
l'aprofitament de la calç
tradicional, dut a terme
fins a finals del segle XX.

Vandellòs i
l'Hospitalet
de l'Infant

Sortida cultural per a

Visita guiada on es

Centre

tothom per

descobreix diversos

d'Estudis de

l’Hospitalet de

racons històrics de

l'Hospitalet de

l’Infant

l’Hospitalet de l’Infant i

l'Infant
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la seva evolució fins els
nostres dies.

Verdú

Visita al nucli antic de

La visita guiada al nucli

Oficina de

Verdú

antic permetrà conèixer

Turisme de

espais com la torre i les

Verdú

principals sales del
Castell, l'Església de
Santa Maria i la Casa
Santuari de Sant Pere
Claver.

Vic

Descobertes i

En aquesta xerrada i

Patronat

actuacions al Temple

visita comentada al

d'Estudis

romà i Palau dels

Temple Romà de Vic es

Osonencs

Montcada

vol fer un repàs a les
principals descobertes i
actuacions
arquitectòniques i
arqueològiques al
conjunt del Temple
Romà i Palau dels
Montcada des de la seva
descoberta al 1882.

Vic

Professionals del

Visita al cambril dels

CATALONIA

patrimoni: els

Sants Màrtirs de

SACRA

restauradors

l'església de la Pietat de
Vic guiada pels
professionals que
n'estan fent la seva
restauració, Mireia
Ferrerons i Francesc
Tornero.

Vic

Els animals d'en Quel

Activitat en què un

Museu de l’Art

educador convidarà a

de la Pell a Vic

convertir-se en
exploradors per
descobrir, a través de
pistes, en quins objectes
del museu s’han amagat
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els animals de la seva
granja.

Vic

Visió romànica amb

Visita guiada exclusiva

Museu

intèrpret en llengua

per descobrir la

Episcopal de

de signes catalana

col·lecció d'art medieval

Vic

del MEV i pujar al
campanar romànic més
alt de Catalunya, des
d’on es podrà
contemplar la ciutat de
Vic. Es disposarà d’una
intèrpret en llengua de
signes catalana.

Vilabertran

Visita amb llengua de

Visita guiada a un dels

Canònica de

signes a Santa Maria

exemples més ben

Santa Maria

de Vilabertran

conservat de les

de Vilabertran

canòniques medievals

(Alt Empordà)

amb servei
d’interpretació en
llengua de signes
catalana.

Vilafranca
del Penedès

Visita a les reserves

Visita els espais de

VINSEUM

del VINSEUM

reserva del VINSEUM i el

Museu de les

seu laboratori de

Cultures del Vi

restauració, s’explicarà

de catalunya

la història del celler de
Cal Berger, un edifici
centenari reconvertit en
l'espai de reserva del
museu.

Vilafranca
del Penedès

Professionals del

Visita a la Basílica de

Catalonia

patrimoni: el fotògraf

Santa Maria de

Sacra

Vilafranca del Penedès
per descobrir com
treballa Pepo Segura, un
fotògraf especialitzat en
patrimoni.
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Vilanant

Trulls amb música

Visita guiada a un trull

Consell

d'oli del segle XVI a

Comarcal de

Vilanant i concert amb la

l'Alt Empordà

Orquestra Versatile del
Casino Menestral
Figuerenc.

Vilanova i la
Geltrú

Visita temàtica "El

Visita dedicada a la

Museu

rebost de l'àvia"

cuina i l’alimentació del

Romàntic Can

segle XIX, tant dels

Papiol

senyors de la casa, com
de les persones que
estaven al seu servei.

Vilanova i la
Geltrú

Visites comentades al

Les estances de Can

Museu

Museu Romàntic Can

Papiol obren les seves

Romàntic Can

Papiol

portes per convidar a la

Papiol

ciutadania a viatjar en el
temps fins al segle XIX.

Vilanova i la
Geltrú

Visita temàtica "El

Visita comentada al

Biblioteca

museu de don Víctor"

voltant de les

Museu Víctor

col·leccions originals del

Balaguer

museu, formades en
vida de Víctor Balaguer.

Vilanova i la
Geltrú

Visita temàtica "Les

El Greco, Murillo, Ribera

Biblioteca

pintures del Museo

o Brueghel són alguns

Museu Víctor

del Prado"

dels autors universals

Balaguer

presents en el dipòsit del
Museo del Prado a la
pinacoteca balagueriana.

Vilanova i la
Geltrú

El Xalet del Nin i

Visita en què es

Espai Far

l’ermita de Sant

descobreix el conjunt

(Vilanova i la

Gervasi

arquitectònic del turó de

Geltrú)

Sant Gervasi visitant el
centenari Xalet del Nin i
l’ermita.

Vilanova i la

Visita a l’espai Tint

Geltrú

Visita en què es

Espai Far

descobreix l'espai on es

(Vilanova i la

portava a terme el tenyit

Geltrú)

de les xarxes dels
pescadors.
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Vilanova i la
Geltrú

La planta noble de

Visita a un espai ple

Ajuntament

l'Ajuntament de

d’història i testimonis de

de Vilanova i

Vilanova i la Geltrú

la vida vilanovina, com

la Geltrú

el vitrall d’Enric C. Ricart
o els retrats del Saló de
Plens.

Vilanova i la
Geltrú

El retaule com mai no

Una proposta per

Ajuntament

l'has vist ni sentit

descobrir la història del

de Vilanova i

retaule barroc de la

la Geltrú

parròquia de Santa
Maria de la Geltrú.

Vilanova i la

Visites a Can Pahissa

Geltrú

Visita guiada per

Ajuntament

conèixer tots els detalls

de Vilanova i

d’aquest edifici

la Geltrú

modernista construït a
inicis del segle XX, i del
seu jardí històric.

Vilanova i la
Geltrú

Visites al campanar

Una proposta per gaudir

Ajuntament

de Sant Antoni de

de les millors vistes

de Vilanova i

Vilanova i la Geltrú

sobre la ciutat des del

la Geltrú

capdamunt d’aquest
campanar replet
d’història.

Vimbodí i
Poblet

Pobles perduts de la

Visita a espais com

Consell Com.

Conca de Barberà: el

l’antiga creu de terme i

Conca de

Codoç

les restes de l’antiga

Barberà / Aj.

església de Sant Bernat

Vimbodí

del Codoç i degustació

Poblet

de productes km0 de
Vimbodí i Poblet.
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PORTES OBERTES

Agramunt

Jornada de Portes

La casa de la poesia

Lo Pardal -

Obertes a Lo Pardal

visual lo Pardal difon

Museu Viladot

l'obra de Guillem
Viladot i la poesia
visual en general. Els
tres edificis que
formen el complex
museístic contenen
l'obra plàstica i
objectual de l'artista
agramuntí, així com
reproduccions dels
seus treballs de poesia
visual.

Agramunt

Portes Obertes al

Refugi situat sota el

Oficina de

refugi antiaeri de

temple romànic

Turisme

Santa Maria

d'Agramunt.

d'Agramunt

Al Reial Monestir de

Reial Monestir

portes obertes al

Santes Creus

de Santes

Monestir de Santes

l’austeritat

Creus

Creus

arquitectònica i

d'Agramunt

Aiguamúrcia Cap de setmana de

decorativa de l’orde del
Cister conviu
harmònicament amb
les grans obres del
primer gòtic català: les
tombes reials, el
claustre major i el
palau reial.

Altafulla

Jornada de portes

La Vil·la romana dels

MNAT-Vil·la

obertes a la Vil·la dels

Munts és un conjunt on

romana dels

Munts

s'ha descobert un

Munts

important nucli
residencial i un conjunt
de banys termals amb
rics elements
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decoratius escultòrics i
arquitectònics.

Arbúcies

Jornades de portes

El Museu Etnològic del

Museu

obertes al Museu

Montseny obre les

Etnològic del

Etnològic del

portes de les sales

Montseny, la

Montseny

d’exposició permanent

Gabella

que mostren l’evolució
en les formes de vida
dels habitants del
Montseny i que inclou
les sales dedicades al
castell de Montsoriu, el
Mural del bosc i el
conjunt de sales
dedicades al model
industrial arbucienc.

Banyoles

Portes obertes als

Els Museus de

Museus De

Museus de Banyoles

Banyoles obren les

Banyoles

seves portes a la
ciutadania en el marc
de les Jornades
Europees del
Patrimoni, que aquest
any celebren el seu
30è aniversari.

Barcelona

Jornada de Portes

L'exposició permanent

Museu

Obertes al Museu

del Museu d’Història de

d’Història de

d'Història de

Catalunya mostra la

Catalunya

Catalunya

història mil·lenària dels
homes i dones que han
viscut en les terres que
avui coneixem amb el
nom de Catalunya.

Bellpuig

Cap de setmana de

Convent franciscà,

Convent de

portes obertes al

testimoni del pas de

Sant Bartomeu

Convent de Sant

l’època gòtica al

Bartomeu de Bellpuig

Renaixement, amb un
claustre paradigma de
l’arquitectura
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renaixentista de
Catalunya.

Bolvir

Portes obertes Museu

Portes obertes al

Ajuntament de

Espai Ceretània, el

museu i el jaciment

Bolvir

Castellot de Bolvir

Ibèric-Ceretà, Romà i
Medieval. També es
podran veure dues
exposicions: obra
gràfica de Josep Maria
Subirachs i les
escultures de ferro de
l'artista Raúl Abad.

Cabó

Portes obertes a

Durant el matí de

Associació

l'església romànica de

portes obertes

d'Amics de la

Sant Serni

s'explicarà el contingut

Vall de Caboet

de l'exposició
permanent que acull
l'església romànica de
Sant Serni de Cabó
(Alt Urgell).

Calafell

Jornada de portes

Jornada de portes

Ciutadella

obertes a la Ciutadella

obertes al jaciment

Ibèrica

Ibèrica

arqueològic de la
Ciutadella Ibèrica de
Calafell.

Calafell

Caldes de
Malavella

Jornada de portes

Jornada de portes

Castell de la

obertes al Castell de

obertes al Castell de la

Santa Creu

Calafell

Santa Creu de Calafell.

Portes obertes a

L’espai Aquae és un

Ajuntament de

l'espai Aquae

centre museogràfic on

Caldes de

es combina la recerca,

Malavella

la didàctica i la
interpretació del
patrimoni de Caldes.
Un recorregut pel
llegat natural i cultural
forjat al llarg del temps
per les seves aigües.
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Camarasa

Jornada de portes

Jornada de portes

Centre Espai

obertes al jaciment de

obertes al jaciment

Orígens de

la Roca dels Bous

neandertal de la Roca

Camarasa

dels Bous.

Cambrils

Jornada de portes

Jornada de portes

Museu

obertes al Museu de

obertes a tots els

d'Història de

Cambrils

espais museístics de

Cambrils

Cambrils: Torre del
Port de Cambrils,
Museu Molí de les Tres
Eres i el jaciment de la
vil·la romana de la
Llosa.

Cardona

Cap de setmana de

Seu de la col·legiata de

Castell de

portes obertes al

Sant Vicenç, una de les

Cardona

Castell de Cardona

joies del romànic
català. Va ser la
darrera plaça a
capitular a la guerra de
Successió, episodi que
es pot reviure a l’Espai
1714 amb una
exposició i un
videomapping.

Castelló
d'Empúries

Jornada de Portes

Jornada de portes

Ecomuseu

Obertes

obertes per conèixer

Farinera de

tots els secrets de fer

Castelló

farina a l'Ecomuseu

d'Empúries

Farinera.

Castelló
d'Empúries

Jornada de portes

El Museu d’Història

Museu

obertes al Museu

Medieval de la Cúria-

d'Història

d'Història Medieval

Presó, s. XIV és un

Medieval de la

dels edificis medievals

Cúria-Presó

més emblemàtics de la
vila i el punt de
referència de la
història local i del
Comtat d’Empúries.
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Castelló
d'Empúries

Obertura del Convent

El Convent de Sant

Convent de

de Sant Agustí

Agustí de Castelló

Sant Agustí

d'Empúries és un antic
edifici religiós que
representa el llegat
històric del ric
patrimoni arquitectònic
conventual de la vila,
una mostra del passat
cultural castelloní.

Castellterçol Cap de setmana de

Casa on va néixer i

Casa Museu

portes obertes a la

morir el primer

Prat de la Riba

Casa Museu Prat de la

president de la

Riba

Mancomunitat de
Catalunya,
modernitzador i
transformador de la
Catalunya
contemporània.

Cerdanyola
del Vallès

Portes obertes al

Jornades de portes

Museu i Poblat

Museu i Poblat Ibèric

obertes al Museu i

Ibèric de Ca

de Ca n'Oliver

Poblat Ibèric de Ca

n'Oliver

n'Oliver, on es podrà
visitar el jaciment i
l'exposició permanent.

Cerdanyola
del Vallès

Jornada de Portes

Temples de la Vall de

Museu i Poblat

Obertes a la Vall de

les Feixes: l'ermita de

Ibèric de Ca

les Feixes

Santa Maria i Sant

n'Oliver

Iscle i Santa Victòria
de les Feixes i visites
comentades en petits
grups a l'exterior.

Cervelló

Portes obertes a

L’associació Segle Nou

l'església de Santa

obre les portes de

Maria de Cervelló

l'església romànica de
Santa Maria de
Cervelló per poder
observar i descobrir la
història d'aquest
temple medieval i el
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Segle Nou

seu pas per diferents
èpoques.

Constantí

Jornada de portes

Accés gratuït al

Vil·la romana

obertes al Conjunt

Conjunt monumental

de Centcelles

monumental de

de Centcelles, declarat

(Constantí)

Centcelles

Patrimoni Mundial per
la UNESCO, que
constitueix una obra
mestra de l'art
paleocristià.

Cornellà de
Llobregat

Jornada de portes

Portes obertes a les

Museu Palau

obertes al Museu

sales del Museu Palau

Mercader

Palau Mercader

Mercader per conèixer
també les tasques
menys visibles del dia
a dia, de la mà dels
professionals que hi
col·laboren.

Cubelles

Jornada de portes

Portes obertes als

Ajuntament de

obertes als jardins de

Jardins de Can Travé,

Cubelles.

Can Travé

on es podrà veure

Exposició

l’exposició dedicada al

Charlie Rivel.

centenari de Paulina
Schumann.

El Cogul

Portes Obertes al

Inscrites a la Llista de

Roca dels

Conjunt Rupestre de

Patrimoni Mundial de la

Moros

la Roca dels Moros del

UNESCO, les pintures,

Cogul

que es troben en una
balma santuari i daten
de fa més de deu mil
anys, són un referent
de l’art rupestre
llevantí.

El Masnou

Patis oberts

Portes obertes a tres

Museu

patis i exides del nucli

Municipal de

antic del Masnou i els

Nàutica del

seus safarejos que

Masnou

rebien aigua de les
mines de la vila,
acompanyats
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d'actuacions
artístiques.

El Port de la
Selva

Cap de setmana de

Format pel monestir de

Conjunt

portes obertes a Sant

Sant Pere de Rodes, el

Monumental de

Pere de Rodes

poble de Santa Creu i

Sant Pere de

el Castell de Verdera,

Rodes

constitueix un exemple
únic del poblament
medieval en un entorn
natural de gran
singularitat.

El Vendrell

Accés al mirador del

Inauguració de la

jardí d'escultures

primera fase de la

Portal del Pardo

rehabilitació del Portal
del Pardo, amb accés a
la terrassa que permet
visitar el mirador del
jardí d'escultures, la
capella barroca, la sala
gòtica i el porxo blau
de la seu del Museu
Apel·les Fenosa.

El Vendrell

Jornada de portes

Jornada de portes

Museus del

obertes al Museu

obertes a la casa pairal

Vendrell

Àngel Guimerà

del gran dramaturg del
teatre català del segle
XIX, Àngel Guimerà.

El Vendrell

Jornada de portes

Portes obertes a la

Museus del

obertes a la Casa

casa on va néixer el

Vendrell

nadiua de Pau Casals

violoncel·lista
internacional Pau
Casals.

Escaladei

Cap de setmana de

Primera cartoixa de la

Cartoixa

portes obertes a la

península, situada al

d’Escaladei

Cartoixa d'Escaladei

fons d’una vall, on els
monjos van seguir un
model de vida marcat
pel silenci i l’oració,
que combinava la
solitud eremítica amb
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l’empara de la vida
comunitària.

Esplugues
de

Portes obertes al

Visita lliure a la

Museus

Museu Can Tinturé

col·lecció permanent

d'Esplugues de

de rajola de mostra

Llobregat

Llobregat

Salvador Miquel, on es
podrà descobrir com
un objecte quotidià ha
esdevingut una peça
de museu.

Falset

Portes obertes al

El Castell ofereix

Castell de

Castell de Falset

portes obertes a les

Falset Museu

Museu Comarcal

dues exposicions:

Comarcal

“Dels orígens al
present” i “Història del
museu de Falset i
Comarca”. Es podran
visitar l’absis i el
baluard, dos espais
habitualment tancats
al públic.

Figueres

Portes obertes al

Per la seva vasta

Ajuntament de

Castell de Sant Ferran

superfície (32 ha) i el

Figueres i

de Figueres

seu extens perímetre

Fundació Les

(3.120 m), és la

Fortaleses

fortalesa moderna

Catalanes

(s.XVIII) més gran
d'Europa.

Flix

Jornada de portes

Portes obertes als

Associació

obertes al patrimoni

principals llocs

cultural La cana

històric de Flix

històrics de Flix:

de Flix

Castell nou, refugi
antiaeri i molí d'Oriol.

Gavà

Jornada de portes

El Parc Arqueològic és

Parc

obertes al Parc

un centre de visitants

Arqueològic

Arqueològic Mines de

que permet descobrir

Mines de Gavà

Gavà

com era la vida al
neolític, a partir del
jaciment de les Mines
Prehistòriques de
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Gavà, les úniques en
galeria dedicades a
l'extracció de
variscita.

Girona

Descobriu els Banys

Els Banys Àrabs de

Consell

Àrabs de Girona.

Girona és un edifici

Comarcal del

Portes obertes

d'estil romànic que es

Gironès

va construir a finals del
segle XII. Imitava
l'estructura dels banys
musulmans.

Girona

Gaudeix del Museu

Al Museu d’Història de

Museu

d'Història de Girona

Girona es podran

d'Història de

descobrir espais únics i

Girona

singulars amb els que
es podrà resseguir els
usos que ha tingut
l'edifici en els darrers
cinc segles.

Girona

Obertura del refugi

A dins del refugi es

Museu

antiaeri del jardí de la

podrà escoltar els

d'Història de

Infància

testimonis d'una

Girona

trentena de gironins i
gironines que s'hi van
aixoplugar. També es
viurà l'experiència d'un
simulacre d'atac aeri.

Girona

Portes Obertes al

Portes obertes al

Museu

Museu d'Història dels

museu, on es podrà

d'Història dels

Jueus

descobrir la col·lecció

Jueus

permanent i la nova
exposició temporal
"Viatges del Poble
Jueu".
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Hostalric

Portes obertes del

Portes obertes al

Ajuntament

Castell d'Hostalric

castell, on es podrà

d'Hostalric

passejar pels espais
oberts de la fortalesa,
contemplar les
magnífiques vistes al
Montseny des del pati
d'armes o gaudir de
l'entorn natural de les
hortes des del polvorí.

Hostalric

Portes obertes a la

Portes obretes a la

Ajuntament

Torre dels Frares

Torre dels Frares, la

d'Hostalric

torre medieval més
majestuosa del recinte.

La Bisbal
d'Empordà

Portes obertes al

Portes obertes al

Terracotta

Terracotta Museu

museu, on es podrà

Museu

descobrir la
importància cabdal de
la manufactura
ceràmica per la Bisbal.
També es podrà gaudir
de les exposicions
temporals: "Díaz
Costa. Ceramista",
"3NOUS" i "Ceràmica
Viva".

La Pobla de
Claramunt

Cap de setmana de

Edificat durant el segle

Castell de

portes obertes al

X, el Castell de

Claramunt

Castell de Claramunt

Claramunt, formava
part de la xarxa de
castells de frontera
que protegien el
comptat de Barcelona
dels territoris de l’alÀndalus.

Les
Avellanes i
Santa Linya

Jornades Portes

La Cova Gran de Santa

Centre de

Obertes Cova Gran de

Linya, descoberta l'any

dinamització de

Santa Linya

2002, és un jaciment

Tartareu

de més de 2.500
metres quadrats.
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Les
Avellanes i
Santa Linya

Jornades Portes

Jornades de portes

Centre de

Obertes Castell de

obertes i visita al

dinamització de

Tartareu

Castell i a l'Ermita

Tartareu

romànica de Sant
Miquel de finals del
segle XII.

Les Masies
de Roda

Portes obertes al

El monestir de Sant

Monestir de

Monestir de Sant Pere

Pere de Casserres és

Sant Pere de

de Casserres

l’únic de l’ordre

Casserres

benedictí a Osona
situat a les Masies de
Roda.

L'Escala

L'Espluga
de Francolí

Portes Obertes al

Portes obertes al

Conjunt

MAC-Empúries

Conjunt Arqueològic

arqueològic

d'Empúries.

d’Empúries

Visita la Fassina

Visita a l’antiga

Museu Fassina

Balanyà de l'Espluga

fàbrica, que es

Balanyà-Ajt.

de Francolí

dedicava a la

Espluga

destil·lació d'alcohol.
Durant la visita es
coneixerà el
funcionament de la
fàbrica i els processos
productius i es
descobrirà que
l'economia circular era
la clau del negoci.

Manresa

Portes obertes a la

La Basílica Santa Maria

Basílica Santa

Seu de Manresa

de la Seu de Manresa

Maria de la Seu

obrirà les seves portes

de Manresa

del claustre, la nau
central, el baptisteri, la
cripta i l'Espai Oliba a
tots els visitants que
vulguin descobrir-la.
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Manresa

Portes obertes - eMM2

El magatzem preserva

Museu de

- Espai memòries,

la col·lecció d'elements

Manresa

magatzem lapidari

de pedra del Museu de
Manresa, provinents de
l'enderroc de les
esglésies de la ciutat
durant la Guerra Civil.

Martorell

Portes obertes a

Muxart, Color i

Muxart, Espai

l'exposició permanent

Composició ens permet

d'Art i Creació

'Muxart, Color i

observar diferents

Contemporanis

Composició'

obres del pintor
martorellenc, conèixer
el seu univers
iconogràfic o la
metodologia de treball
sobre la composició.

Miravet

Cap de setmana de

Imponent fortalesa

Castell de

portes obertes al

d’altes i sòlides

Miravet

Castell de Miravet

muralles construïda
sobre un turó que
domina el curs de
l’Ebre i les terres del
voltant. Un dels millors
exemples
d’arquitectura
templera a Europa.

Moià

Portes obertes a la

Portes obertes a la

Casa Museu

casa museu Rafael

casa on va néixer en

Rafael

Casanova i Museu de

Rafel Casanova, que

Casanova

Moià

va tenir un paper
cabdal durant la
Guerra de Successió.

Mollet del
Vallès

Portes obertes al

Els fons reunits pel

Museu Abelló

pintor i col·leccionista
Joan Abelló al llarg de
tota la seva vida
ofereixen una visió
cronològica àmplia de
l’evolució de l’art des
de finals del segle XIX
fins a l’època de
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Museu Abelló

maduresa del mateix
Abelló.

Odèn

Portes obertes al Salí

El Salí de Cambrils

Pine mountain

de Cambrils

obre portes per donar

SCP

a conèixer com es
continua extraient sal
de manera artesanal.
Es podrà visitar el
recinte i l'exposició
temporal "Objectes de
l'antic Salí".

Olot

Portes obertes al

Durant tot el dissabte i

Museu de la Garrotxa

diumenge, portes

Museus d'Olot

obertes al Museu de la
Garrotxa i a les sales
d'exposicions
temporals.

Olot

Portes obertes al

Durant tot el dissabte i

Museu dels

Museu dels volcans

diumenge es podrà

volcans

gaudir de les
exposicions temporals
dels Museus d’Olot:
"Estimar és un lloc", "A
land is a land is a land
is a land" i "Soc
sotàulic”.

Olot

Portes obertes al

Durant tot el dissabte i

Museu dels

Museu dels Sants

diumenge es podrà

volcans

gaudir de les
exposicions temporals
dels Museus d’Olot:
"Estimar és un lloc", "A
land is a land is a land
is a land" i "Soc
sotàulic”.

Olot

Portes obertes a la

Durant tot el dissabte i

Casa Museu

Casa Museu Can

diumenge es podrà

Can Trincheria

Trincheria

gaudir de les
exposicions temporals
dels Museus d’Olot:
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"Estimar és un lloc", "A
land is a land is a land
is a land" i "Soc
sotàulic”.

Palafrugell

Portes obertes a la

Jornada de portes

Fundació Josep

Fundació Josep Pla

obertes on es podrà

Pla

veure l’audiovisual
“Josep Pla, viatger” i
les exposicions “Josep
Pla (1897-1981)” i "De
Palafrugell a París,
1908-1925. Josep Pla i
els artistes, una
mirada literària."

Pals

Jornada de Portes

Amb motiu de les

Oficina de

Obertes Torre de les

Jornades europees del

Turisme de Pals

Hores

Patrimoni es podrà
accedir a la Torre de
les Hores de Pals de
manera gratuïta.

Peralada

Jornada de portes

El Museu de la Vila és

Centre de

obertes al Museu de la

un espai interactiu i

Turisme

Vila de Peralada

dinàmic on es fa

Cultural Sant

difusió de la figura del

Domènec

Cronista Ramon
Muntaner, de la
Peralada medieval i de
les riqueses
paisatgístiques i
culturals de l’Empordà.
També acull el claustre
romànic de Sant
Domènec (s.XII)
acabat de restaurar.

Renau

Portes obertes a

L'Ajuntament de Renau

Ajuntament de

l'Ermita del Loreto

obre les portes de

Renau

l'Ermita del Loreto per
apreciar-ne les seves
singularitats.
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Reus

Visita al Gaudí Centre

El Gaudí Centre és un

de Reus

centre d'interpretació

Gaudí Centre

dedicat a la vida i
l'obra d'Antoni Gaudí.
L'edifici acull un espai
sorprenent i disposa de
les últimes tecnologies
expositives.

Roda de
Berà

Jornada de portes

Jornada on es podrà

Ajuntament de

obertes al Museu de la

accedir de forma

Roda de Berà

Ràdio Luis del Olmo

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 radiofonista Luis
del Olmo.

Roses

Jornada de Portes

El Centre d'Arqueologia

Museu

Obertes al vaixell

Subaquàtica de

d’Arqueologia

Thetis

Catalunya obre les

de Catalunya –

portes del seu vaixell

Girona

de treball Thetis.

Roses

Portes Obertes a la

La Ciutadella de Roses

Ajuntament de

Ciutadella de Roses

ofereix un recorregut

Roses

per la història del
nostre país. Des dels
grecs fins al segle XX,
més de 2500 anys
d'història s'amaguen
rere els murs de la
fortificació.

Roses

Portes Obertes al

Portes obertes al

Ajuntament de

Castell de la Trinitat

Castell de la Trinitat,

Roses

una fortificació militar
del segle XVI situada
sobre un turó amb
unes vistes
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excepcionals del port i
la badia de Roses.

Sant Martí
de Centelles

Portes obertes a

Portes obertes a l'Espai

HOSTAL RURAL

l'espai Màrius Torres

Màrius Torres, espai

MAS BLANC

interpretatiu dedicat al
poeta (1910-1942) i la
seva relació amb Sant
Martí de Centelles en
general, i el Mas Blanc,
on es troba
l'equipament, en
particular.

Santa
Margarida

Cultura i natura a la

Portes obertes a

Fundació La

Tossa de Montbui

l'Església i a la Torre

Tossa de

del Castell, ambdós del

Montbui

de Montbui

segle XI. Activitats
familiars de descoberta
de l'entorn natural i
patrimonial (església,
torre i muralla).

Santa
Margarida i
els Monjos

Jornada de portes

Al CIARGA es podrà

obertes al CIARGA i

gaudir de jornada de

refugi del Serral

portes obertes el

CIARGA

dissabte dia 9 i el
diumenge dia 10
d’octubre, dos dies
consecutius de portes
obertes.

Sitges

Jornada de portes

Jornada de portes

Consorci del

obertes als Museus de

obertes als Museus de

Patrimoni de

Sitges

Sitges: Museu del Cau

Sitges

Ferrat, Museu de
Maricel, Palau de
Maricel i Fundació
Stämpfli.
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Solsona

Portes obertes al

Portes obertes per

Museu Diocesà i

Museu de Solsona

conèixer les

Comarcal de

col·leccions històrico-

Solsona

artístiques
pluridisciplinars de les
comarques que
integren el bisbat de
Solsona, des del
neolític fins al segle XX

Tarragona

Jornada de portes

Jornada de portes

Museu Nacional

obertes a l'exposició

obertes a l'exposició de

Arqueològic de

TARRACO/MNAT

síntesi

Tarragona

TARRACO/MNAT, on es
poden conèixer vuit
segles de la història de
Tàrraco, capital de la
Hispania Citerior, la
província més gran de
l'Imperi.

Tarragona

Jornada de portes

Portes obertes al

MNAT-

obertes a la

Museu i Necròpolis

Necròpolis

Necròpolis

Paleocristians,

Paleocristiana

Paleocristiana

considerat el conjunt

(Tarragona)

funerari d’època
tardoromana més
important de la
Mediterrània
occidental.

Terrassa

Portes obertes a la

Portes obertes a la

Museu de

Casa Alegre de

Casa Alegre de

Terrassa

Sagrera

Sagrera, un model
d'habitatge burgès
industrial terrassenc
d'època modernista.

Terrassa

Portes obertes al

Accés lliure a un edifici

Museu de

Castell Cartoixa de

fortificat del segle XII

Terrassa

Vallparadís

que es va convertir en
cartoixa entre els
segles XIV-XV,
moment en que es
construïren la sala

JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

90

capitular, el claustre i
la capella.

Terrassa

Portes obertes a la

Portes obertes a

Museu de

Seu d'Ègara

aquest extraordinari

Terrassa

conjunt. Un tresor
incalculable que abasta
un període
ininterromput des de
l’època ibèrica fins a
l’actualitat.

Terrassa

Jornada de portes

Situat en un

Museu de la

obertes al MNACTEC

impressionant edifici

Ciència i de la

industrial modernista

Tècnica de

de Terrassa, el museu

Catalunya

proposa un interessant

(Terrassa)

recorregut pel
patrimoni industrial, la
tecnologia i la ciència.

Tossa de
Mar

Jornada de portes

La visita al Museu del

Museu del Far

obertes Museu del Far

Far de Tossa permet

de Tossa

de Tossa

endinsar-se en el món
de la senyalització
marítima; es pot
conèixer els fars de la
Costa Brava i la relació
del far de Tossa amb el
seu entorn més
proper.

Tossa de
Mar

Jornada de portes

Ubicat a l'edifici

Museu

obertes al Museu

conegut com Palau del

Municipal de

Municipal de Tossa

Batlle de Sac (s.XVI),

Tossa de Mar

el Museu Municipal de
Tossa, exposa la
col·lecció d'art de
molts artistes que van
sojornar a Tossa
durant els anys trenta
del s. XX.
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Tossa de
Mar

Jornada de portes

Plantejat en clau de

Museu de la

obertes Museu de la

gènere, i amb la

Dona

Dona

perspectiva localglobal, el Museu de la
Dona s’endinsarà en
tots els vessants del
món de la dona
tossenca, i per
extensió a les dones
del món.

Ullastret

Portes obertes a la

En motiu de les JEP la

Conjunt

ciutat ibèrica

ciutat ibèrica

arqueològic

d'Ullastret

d’Ullastret celebrarà

d’Ullastret

jornada de portes
obertes durant tot el
dia.

Vallirana

Portes obertes al

El Centre

Centre

Centre d'Interpretació

d’Interpretació de

Excursionista

de l'Espeleologia

l'Espeleologia l’explica

de Vallirana

com a ciència i com a

museu

esport. Està ubicat en

etnològic

un casa antiga de
finals del s.XIX
visitable que conserva
estances i objectes de
gran valor etnològic.

Vilabertran

Cap de setmana de

Es tracta del conjunt

Canònica de

portes obertes a la

romànic més ben

Santa Maria de

canònica de

conservat de les

Vilabertran

Vilabertran

canòniques medievals.
A l’església hi ha una
creu processional, que
és la peça d’orfebreria
gòtica més gran de
Catalunya.
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Vilanova i la
Geltrú

Portes obertes a la

La Torre de Ribes

Torre Blava -

Torre Blava - Espai

Roges va ser

Espai Guinovart

Guinovart

construïda al darrer
terç del segle XIX com
a torre de defensa, i
l'any 2000 Josep
Guinovart la va
convertir en la Torre
Blava, un espai
d'homenatge a la gent
del mar i al mateix
Mediterrani.

Vilanova i la
Geltrú

Portes obertes a la

La Biblioteca Museu

Biblioteca

Biblioteca Museu

Víctor Balaguer,

Museu Víctor

Víctor Balaguer

fundada el 1884, és un

Balaguer

dels museus més
antics de Catalunya,
amb col·leccions que
inclouen l'art dels
segles XIX i XX, un
dipòsit del Museo del
Prado, sales
d'etnografia i una
espectacular biblioteca
amb milers de
volums.

Vilanova i la
Geltrú

Portes Obertes a

L’Espai Far obre les

l'Espai Far

portes mostrant les
col·leccions del Museu
del Mar de Vilanova i la
Geltrú, el bot de
salvament marítim
Víctor Rojas i el Museu
de Curiositats
Marineres Roig Toqués.
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Espai Far

TALLERS
Algerri

Aprenem a llegir murs

L'activitat pretén iniciar

Ajuntament

d'edificis històrics

als participants a la

d'Algerri

lectura de murs
d'edificis històrics amb
el propòsit d'entendre'ls
i valorar-los.

Artesa de
Segre

Dibuixant la comarca:

Xerrada amb els

Seró Espai

traslladar el patrimoni

responsables de

Transmissor

a tothom

desenvolupar les
il·lustracions i els texts
del projecte de Territori
de Valor. Com s'han
triat els atractius de la
zona? Quina feina hi ha
rere les il·lustracions i el
text?

Banyoles

Investiguem els

Taller familiar en què es

Museus De

mamífers

podrà descobrir els

Banyoles

mamífers a través de
l’observació, el tacte i la
manipulació; el pèl, el
color o l’alimentació.

Barcelona

Paleoantropologia del

Caps tallats, infants

Museu

món iber, les restes

enterrats sota les cases,

d’Arqueologia

incinerades

urnes funeràries

de Catalunya

envoltades d’armes. El

– Barcelona

ritual que acompanyava
la mort no és únic en el
món iber. Però què
diuen aquesta varietat
de restes sobre aquesta
societat?

Barcelona

Exploradors del món

Una proposta del Museu

Museu

Iber. Converteix-te en

d’Arqueologia de

d’Arqueologia

un arqueòleg!

Catalunya per aprendre

de Catalunya

com és el treball d’una

– Barcelona

arqueóloga.
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Barcelona

Taller D’Urban

La masia de Can Soler

Centre de

Sketching” a la masia

és un fantàstic espai

Natura de Can

de Can Soler

rural situat entre la

Soler

serra de Collserola
Barcelona. Poseeix
elements patrimonials
com la bassa i la pròpia
masia, que permeten
posar en pràctica la
tècnica de dibuix ràpid
anomenada “urban
sketch”.

Capellades

Descobriu com es fa un

Al Museu Molí Paperer

Museu Molí

full de paper artesanal!

s’hi pot reviure el procés

Paperer de

d’elaboració del paper

Capellades

fet a mà gaudint de
l’experiència de fer-lo
amb les pròpies mans.

Esterri
d'Àneu

Taller d'etnobotànica:

Taller d'elaboració

Ecomuseu de

Plantes protectores de

d'encensos i perfums

les Valls

muntanya

basats en coneixements

d'Àneu

etnobotànics i plantes
de muntanya, i les
seves aplicacions
tradicionals. L'assistent
s'endurà una bosseta
amb una barreja de
plantes.

La Baronia
de Rialb

Maridatges benedictins

Tast de vins del celler

Oficina de

al Monestir de Gualter

Rubió de Sòls, situat al

Turisme de la

lloc de Rubió, vora el

Baronia de

Segre, a càrrec de

Rialb

l'enòloga Judit Sogas, a
les dependències del
Monestir de Santa Maria
de Gualter.
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Manresa

Passejada fotogràfica

Passejada per conèixer i

Museu de la

pel patrimoni

fotografiar els principals

Tècnica de

industrial de Manresa

edificis industrials i

Manresa

modernistes del centre
de Manresa. L’Amical
Wikimedia de Catalunya
explicarà com es pot
contribuir a fer més
extens el fons fotogràfic
de l’enciclopèdia.

Mollet del
Vallès

Taller familiar

Taller familiar on cada

“Dissenya el teu parc”

infant dissenyarà i

Museu Abelló

crearà una maqueta del
seu parc ideal, amb
arbres, fonts,
escultures, zones de
joc... El Museu
proporcionarà el
material.

Montblanc

Fem farina i pa

S’elaborarà farina al

Consell i

artesanal en un molí

molí medieval i es podrà

Museu

medieval

participar en un taller

Comarcal de

per aprendre els

la Conca de

ingredients per fer una

Barberà

massa de pa de qualitat.

Montmeló

Taller familiar de cuina

Taller pràctic de cuina

Museu

romana

romana, on es podrà

Municipal de

aprendre i elaborar un

Montmeló

parell de receptes
originals i provar-les.

Montornès
del Vallès

Mons Observans.

Taller de cuina romana

Ajuntament

Tallers cuina i visites

per infants on també es

de Montornès

guiades

visitarà l'assentament

del Vallès

de més de 2.000 anys
d’antiguitat.

Olesa de
Montserrat

Taller de lectura de

Taller en el qual es

Ajuntament

documents antics

combinarà teoria i

d'Olesa de

pràctica per tenir unes

Montserrat

nocions bàsiques de
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paleografia que
permetran iniciar-se en
la lectura de documents
antics.

Palafrugell

Llegim i sentim

A partir de les

Fundació

sensacions provinents

Josep Pla

del món que ens envolta
es vol apropar la
literatura a la mainada,
ajudar-los a fer els
primers passos cap a la
descripció de l’entorn
més proper i la creació
literària.

Ripoll

Fes de monjo copista a

Una proposta per

Museu

l'Scriptorium de Ripoll

descobrir el passat

Etnogràfic de

cultural de la vila de

Ripoll

Ripoll i la importància
que el Monestir de
Santa Maria va tenir al
llarg dels segles X-XII
en la producció i còpia
de manuscrits.

Sabadell

Fem d'impressors

Visita a l'exposició

Museu d'Art

temporal i taller en què

de Sabadell

es realitzarà un disseny
o dibuix i es gravearà
tal com es feia abans,
amb ajuda d'un tòrcul.

Sant Cugat

Circ amb bótes

del Vallès

Taller de jocs per a

Museus de

infants i adults.

Sant Cugat

Balancins, circuits
d'equilibris, mitges
rodes, miralls bojos,
experimentació
sensorial, correpassadissos, entre
moltes altres.
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Sant Cugat
del Vallès

Juguem amb taps de

Un equilibrista que

Museus de

suro

s'aguanta sol dalt d'un

Sant Cugat

cordill, un trapezista
que dona voltes o els
animals més ferotges.
En el fantàstic Circ Xic,
es podrà fer un
espectacle propi amb
taps de suro reciclats.

Sant Cugat
del Vallès

Contes de la vinya i del

Llegendes sobre la

Museus de

vi, amb Anna Casals

vinya, històries entre

Sant Cugat

ceps, l’ofici del
vinicultor, jocs de
paraules, refranys, dites
populars i alguna
endevinalla sobre la
tradició del vi.

Sant Cugat
del Vallès

El vi que bevien els

Taller en què s’elaborarà

Museus de

monjos del monestir

vi de piment que bevien

Sant Cugat

els monjos durant l’Edat
Mitjana.

Sant Cugat

Pintem amb vi

del Vallès

Una proposta per

Museus de

experimentar amb vi i

Sant Cugat

altres materials naturals
i crear una obra
artística.

Sant Cugat
del Vallès

Els animals del món

Taller artístic amb

Museus de

rural

materials reciclats per a

Sant Cugat

infants a partir de 4
anys.

Sant Feliu
Sasserra

Taller tastolora: Les

Activitat de

Ajuntament

herbes remeieres a

reconeixement de les

de Sant Feliu

l'abast de tothom

principals plantes

Sasserra

remeieres que es poden
trobar en el nostre
entorn i que també
utilitzaven les acusades
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per bruixeria durant el
segle XVII.

Sitges

Taller familiar dedicat

Taller on es donaran

Consorci del

a l'artista Hermen

formes i vida a les

Patrimoni de

Anglada Camarasa

taques de colors, i

Sitges

s’experimentarà amb la
pintura per si mateixa.

Solsona

Taller familiar Res és

Taller al voltant de la

Museu

el que sembla

intervenció de l’artista

Diocesà i

Perejaume a les sales

Comarcal de

de Renaixement i Barroc

Solsona

del museu.

Terrassa

Taller familiar: Pintem

Taller en què es

Museu de

com a l'edat mitjana

coneixerà com es

Terrassa

pintava a l’Edat Mitjana
amb la tècnica de la
pintura al fresc i
s’aprendrà a preparar el
suport per poder pintar i
descobrir quins
pigments es feien servir
i com s’obtenien.

Tona

Taller d'elaboració de

Taller sobre l’artesania

Centre

gorres de cop a càrrec

de les gorres de cop o

d'Interpretació

d'Atanagrum

barrets de palla i fil que

del Camp de

portaven i, encara

les Lloses

porten en alguns
indrets, les criatures per
evitar els cops al cap.

Tona

Taller demostratiu i

El Museu del pa i el seu

Centre

esmorzar romà

director, Joaquim Sañé,

d'Interpretació

han preparat una

del Camp de

activitat de recuperació

les Lloses

del receptari romà.
S’elaborarà una recepta
romana de bunyols de
cereals i mató.
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Tortosa

Tortosa desperta el

Una proposta per

Museu de

patrimoni en 3D.

descobrir el patrimoni

Tortosa.

Museu de Tortosa

del Museu de Tortosa

Ajuntament

partir de la tècnica de la

de Tortosa

fotogrametria. Es
crearan models 3D amb
els mòbils per despertar
el patrimoni de la ciutat.

Tortosa

Tortosa desperta el

Una proposta per

Museu de

patrimoni en 3D.

descobrir el patrimoni

Tortosa.

Catedral de Tortosa

de la Catedral de

Ajuntament

Tortosa partir de la

de Tortosa

tècnica de la
fotogrametria. Es
crearan models 3D amb
els mòbils per despertar
el patrimoni de la ciutat.

Vilassar de
Mar

Jugues amb la Carme?

La Facultat de Belles

Museu

Taller de creació

Arts de la UB i el Museu

Municipal de

artística

Municipal de Vilassar de

Vilassar de

Mar organitzen un taller

Mar

de creació artística de
caràcter didàctic i lúdic
entorn a la figura i obra
de la pintora Carme
Rovira.
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CONFERÈNCIES, XERRADES
Abrera

La novel·la històrica

La historiadora, filòloga i

Ajuntament

com a divulgadora

escriptora Maria Carme

d'Abrera

Roca oferirà una xerrada
sobre l’ús de la novel·la
històrica per divulgar el
patrimoni cultural. Roca,
Premi Nèstor Luján de
novel·la històrica, farà la
xerrada al pou de glaç
d’en Margarit, monument
que estarà obert al públic
durant l’acte.

Àger

"Defunctos ploro,

Diversos actes:

Fundació Arnau

festa decoro"

presentació projecte

Mir de Tost

"Fundació Arnau Mir de
Tost", conferència
"Defunctos ploro, festa
decoro", tocs de
campana i visita
comentada a les
campanes.

Arenys de
Mar

Pau Costa - Antoni

Conferència "Pau Costa -

Gaudí. Inspirats per

Antoni Gaudí. Inspirats

la mirada.

per la mirada" a càrrec

Catalonia Sacra

de José Manuel
Almuzara, arquitecte i
especialista en Gaudí i
Glòria Planiol, membre
d'Amics del Retaule
d'Arenys de Mar. Amb
apunts musicals per la
Camerata Campasol.

Barcelona

Jornada de

Enguany fa 10 anys de la

Centre d'Estudis

Conferències Vineae

descoberta arqueològica

de Sant Martí de

et Alni 2021

de la Vil·la Romana del

Provençals

Pont del Treball. La
jornada de conferències
se centrarà en l’evolució
històrica i arqueològica
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de la vil·la i en els
treballs de conservació i
restauració.

Besalú

Besalú, mil anys

Repàs cronològic de les

Ajuntament de

d'història monetària

emissions monetàries de

Besalú

la vila al llarg de deu
segles. Es parlarà de la
rica sèrie comtal, de les
peces de la guerra dels
Segadors, de les encara
poc conegudes pellofes
eclesiàstiques de la
comunitat de Sant Vicenç
i finalment del paper
moneda de 1937.

Caldes de
Malavella

Presentació de llibre

En aquest volum hi ha

Ajuntament de

"Quaderns de la

dos articles de gran

Caldes de

Selva" núm. 32

interès per Caldes de

Malavella

Malavella: “La força de
Franciac, una cellera
fortificada” de Marc
Martínez i “Desenterrant
la història: les primeres
cases d’Aquae Calidae”,
de Joan Llinàs.

Cerdanyola

La uralita i el

Conferència a càrrec de

Museu d'Art de

del Vallès

fibrociment a

Jacques Roulland.

Cerdanyola

Collbató

Presentació del

Trobada amb l'autor de

Biblioteca

llibre "La mort del

l'obra, Josep Mª

Municipal de

rei Gaspar"

Hernández, guardonat

Collbató

Cerdanyola

amb el III Premi
Empordà de novel·la.

Collbató

Posem nom de dona

Conferència a càrrec de

Biblioteca

a la biblioteca de

la historiadora, Assumpta

Municipal de

Collbató

Muset "Les senyores del

Collbató

castell de Collbató,
segles XIII-XIV" i
inauguració de l'exposició
"Sibil·la Durfort, senyora
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del castell de Collbató,
segle XIV".

Dosrius

Els molins fariners

Conferència "Els molins

Ajuntament de

de la conca de la

fariners de la conca de la

Dosrius

Riera de Dosrius

Riera de Dosrius" a
càrrec de Jaume Vellvehí.

Falset

Conferència sobre

Conferència sobre les

Centre d'Estudis

les pintures

pintures rupestres de

Falsetans

rupestres de

Capçanes pels Drs. Albert

Capçanes

Rubio i Ramon Viñas i
visita guiada al jaciment
de Capçanes per tots els
que hagin assistit a la
conferència.

Girona

Sotanes i xancletes.

Conversa entre José

Museu d'Història

Visions i vivències

Antonio Donaire i

de Girona

del patrimoni

Francesc Miralpeix, que
proposen una manera
diferent d'entendre la
ciutat i el seu patrimoni,
així com dels relats que
al llarg del temps han
anat construint Girona.

Granollers

40 anys de les

L'excavació de les termes

Museu de

troballes romanes a

romanes de Can Jaume

Granollers

Granollers (1981)

va posar de manifest la
importància i singularitat
de les restes, atenent a
la sumptuositat d'alguns
dels elements decoratius
d'aquesta zona de banys.

Guardiola
de
Berguedà

Conferència:

Conferència a càrrec de

Entitat Torre de

Guardiola, la història

l'historiador Josep

Guaita

i els seus

Sànchez Vicents sobre la

protagonistes

història del municipi de
Guardiola de Berguedà.

JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

103

Igualada

Professionals del

Conferència a la Basílica

patrimoni: el músic

de Santa Maria

Catalonia Sacra

d'Igualada perquè el
compositor Carles Prat
expliqui el procés de
creació de la recentment
estrenada "Missa en
honor a Sant Bartomeu".

Manresa

Arca Sagrada:

Conferència a càrrec de

Basílica Santa

essència i presència

Joan Arimany i

Maria de la Seu

dels Cossos Sants

Juventeny, director de la

de Manresa

revista digital "Reliquiae
Sanctorum in Catalonia"
sobre els Cossos Sants
de Manresa.

Prats de
Lluçanès

Presentació del

Idealitstes, herois o

Ajuntament de

llibre "Els Galceran

bandolers?" a càrrec de

Prats de Lluçanès

de Prats de

l'autor, Joan Anton

Lluçanès"

Abellán amb la
participació de Manel
Gost, Josep Riera i Empar
Saez.

Sant Antoni
de Calonge

Fortificacions en la

Hi ha localitzacions que

Ateneu Popular

badia de Palamós i

faciliten successius

de Calonge i

Sant Antoni 1936-39

assentaments humans i

Sant Antoni

la seva defensa, cas d’El
Collet de Sant Antoni, on
sobre restes de la vil·la
romana, va sorgir el
medieval monestir de
monges benedictines.

Sant Cugat
del Vallès

Fa cent anys del

El conreu del vi a debat.

Museus de Sant

Celler… i ara què?

Taula rodona amb Miquel

Cugat

Grau, President de la
Cooperativa Vitivinícola
S.L. i Ferran Bell, hereu
de la Masia de Can Bell.

Sant Cugat

De vins i de mots

del Vallès

Literatura i vi: hi ha

Museus de Sant

combinació més

Cugat

exquisida? Relats breus a
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l’entorn del vi, amb
David Vila, escriptor.

Sant Feliu
de Codines

Presentació del

El Museu Municipal farà

Ajuntament de

treball cartogràfic

una conferència sobre el

Sant Feliu de

d'Antoni Rovira i

plànol fet per Rovira i

Codines

Trias

Trias al 1836. S'explicarà
el motiu militar i
estratègic de la seva
delineació i es mostrarà
la quantitat de detalls
que conté que ajuden a
entendre l'urbanisme de
la vila.

Sant Feliu
de Guíxols

Xerrada

Xerrada a càrrec d’Oriol

Museu d'Història

“L’orientalisme en

Pascual (Museu

de Sant Feliu de

arquitectura” d’Oriol

d’Etnologia de

Guíxols

Pascual

Barcelona). Es realitzarà
a l’interior de l’edifici
modernista del Casino
dels Nois, un bon
exemple de les
influències orientals en
l'arquitectura del s. XIX.

Santa
Coloma de
Farners

Pere Català i Pic.

Presentació a càrrec

Casa de la

Fotografia i

d'Oriol Falguera de la

Paraula. Santa

avantguarda

Fundació Reeixida per

Coloma de

presentar la reedició del

Farners

cartell "Aixafem el
feixisme".

Santa Oliva

Santa Oliva a l'edat

Els vincles entre Santa

Ajuntament de

moderna

Oliva i Albinyana a l'Edat

Santa Oliva

Moderna. Presentació del
llibre Albinyana i Les
Peces a l'Edat Moderna.
A càrrec de Marc Casellas
i Joan Latorre.
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Sitges

10A Jornada Mercat

Una iniciativa per

Consorci del

de l’art,

aprofundir en l’estudi del

Patrimoni de

col·leccionisme i

col·leccionisme d’art a

Sitges

museus

Catalunya i intenta
desvetllar la curiositat
sobre els col·leccionistes i
sobre els seus lligams
amb el mercat de l’art.

Tàrrega

Novetats

Conferència sobre les

Museu Comarcal

arqueològiques a les

darreres excavacions

de l'Urgell

muralles de Tàrrega

arqueològiques dutes a

Tàrrega

terme, on s'han pogut
documentar restes de la
muralla de Pere III i una
de les torres que
guardava l'entrada de la
vila al carrer Agoders.

Tiurana

Intervencions de

Xerrada a càrrec del

Ajuntament de

conservació-

conservador i restaurador

Tiurana

restauració a

de béns culturals Ramón

l'ermita de Solés

Solé sobre l'última
intervenció de
conservació i restauració
de les pintures murals
barroques de l'ermita de
la Mare de Déu de Solés
del poble de Tiurana.

Tortosa

Presentació-taller de

Presentació de les

Museu de

les digitalitzacions

digitalitzacions 3D del

Tortosa.

3D del patrimoni

Reials Col·legis i de peces

Ajuntament de

tortosí

de la col·lecció del Museu

Tortosa

de Tortosa. A càrrec
d’Albert Sierra i Lluís
Gonzàlez, tècnics de
l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural i de la
Direcció General del
Patrimoni Cultural.
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Vandellòs i
l'Hospitalet
de l'Infant

Conferència:

A la conferència, a càrrec

Centre d'Estudis

desenvolupament de

de l’arquitecte Antoni

de l'Hospitalet de

l'Hospitalet de

Vilanova, es donarà a

l'Infant

l'Infant

conèixer el
desenvolupament del
nucli de l’Hospitalet de
l’Infant al llarg del
temps.
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EXPOSICIONS
Alcarràs

9è Concurs

Inauguració de

Centre

Fotografia "Una

l'exposició i lliurament

d'Interpretació

mirada al

de premis del 9è

de la Història i la

patrimoni"

concurs de fotografia

Cultura

"Una mirada al
patrimoni" amb una
actuació de saxo com a
tancament.

Caldes de
Malavella

Exposició i entrega

Aquest any se celebra

Ajuntament de

de premis del

la 22a edició del Ral·li

Caldes de

concurs Ral·li

fotogràfic, el concurs

Malavella

fotogràfic

de fotografia de Caldes
de Malavella, que
retrata diversos
elements patrimonials
del poble.

Cambrils

Exposició temporal

Obertura simultània de

Organisme

"Antoni Campañà i

tots els espais que

Autònom del

Cambrils"

acullen l'exposició

Museu d'Història

"Antoni Campañà i

de Cambrils

Cambrils. La mirada del
fotògraf (1920-1960)".

El Vendrell

L'harmònium i

Exposició de

Museus del

Carles Casals

l'harmònium propietat

Vendrell

de Carles Casals i visita
temàtica sobre el pare
de Pau Casals.

El Vendrell

l'obra teatral

Mostra de la premsa

Museus del

"L'aranya"

del moment sobre

Vendrell

l'estrena de “L'aranya”,
i visualització de la
lectura dramatitzada
del text a càrrec del
Grup de Teatre
Inestable del Vendrell.
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Girona

Les coses que foren

El Museu d'Història de

Museu d'Història

Girona rellegeix les

de Giorna

col·leccions i explica, a
través d'objectes
destacats i curiosos del
seu ric fons, històries
de la ciutat, del seu
patrimoni i de la seva
gent.

Granollers

Palou i els mestres

L'exposició es vincula a

Arxiu Municipal

Celestí Bellera i

la conferència «Els

de Granollers

Rita Gibernau

mestres Celestí Bellera
i Rita Gibernau i la
renovació pedagògica
dels anys 30».

la Granja
d'Escarp

Descobrint el

Exposició de fotografies

Associació

Patrimoni

de parts dels edificis

d'amics de

Industrial miner La

industrials miners i

l'Ermita de Sant

Granja d'Escarp

d'algunes tasques que

Jaume

es duien a terme a les
mines de carbó de La
Granja d'Escarp.

Manresa

La Seu de Manresa,

Maquetes realitzades

Col·legi

700 anys. De

amb d’impressió 3D de

d'Arquitectes de

Berenguer de

les diferents èpoques

Catalunya.

Montagut a Gaudí

constructives de la

Demarcació CC

basílica de la Seu de
Manresa, des de
l’església romànica del
segle XII, fins a
l'actual.

Martorell

'Crea Zona Oberta'

Una mostra que arriba

Muxart, Espai

des de València, fruit

d'Art i Creació

d'un intercanvi

Contemporanis

d'exposicions. Es
podran observar 9
escultures, 18 pintures
i vídeos de
performances i
instal·lacions
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realitzades pels artistes
que van ser menció
d'honor a la Biennal de
València Ciutat Vella
Oberta de 2019.

Molins de Rei

“Molins de Rei i el

Una mostra de peces

Museu Municipal

seu patrimoni

destacades procedents

de l'Ajuntament

històric”

d'antigues

de Molins de Rei

construccions i edificis
de la vila de Molins de
Rei i el seu entorn,
datades de l'època
romana fins al segle
XX.

Olot

Exposat per

Amb motiu del

reformes. El Museu

tancament per

de l'Empordà a la

reformes del Museu de

Garrotxa

l’Empordà, diversos

Museus d'Olot

museus catalans
acullen obres del seu
fons per obrir finestres
que mirin a
l’Empordà.

Sant Antoni de
Calonge

Defensa de la badia

Es presentarà de

Ateneu Popular

de Palamós i Sant

manera entenedora

de Calonge i

Antoni 1936-39

una exposició

Sant Antoni

específica adreçada als
escolars de la localitat,
que el públic en
general podrà veure
durant el matí i la tarda
del dissabte.

Sant Cugat del “El Celler
Vallès

Inauguració de

Museus de Sant

Cooperatiu. La

l’exposició El Celler

Cugat

mirada dels

Cooperatiu. La mirada

Cabanas”

dels Cabanasa a la
Casa Museu Cal Gerrer.
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Terrassa

La República a

El 14 d'abril es va

Museu de

l'ombra

commemorar el 90è

Terrassa

aniversari de la
proclamació de la II
República. Museus de
la Xarxa de Museus
Locals participen en el
projecte "Memòria en
xarxa. Visca la
república!". El Museu
de Terrassa ofereix
l'exposició "La
República a l'ombra".

Torredembarra El nostre

L'exposició sobre l'ofici

Ajuntament de

patrimoni: els

de boter a

Torredembarra

boters

Torredembarra vol
explicar els orígens
d'aquesta professió a la
vila i els seus principals
actors. També fa un
recorregut per les eines
que es fan servir.

Tortosa

A Cel Obert.

El festival “A Cel

Ajuntament de

Festival

Obert“ consisteix en

Tortosa

d'intervencions

convertir diferents

efímeres

emplaçaments de la
ciutat de Tortosa amb
un alt valor patrimonial
en escenaris de
creacions artístiques
efímeres.
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ESPECTACLES
Abrera

Concert comentat

Els guitarristes Maria

Ajuntament

de guitarres al

Ribera Gibal i Jordi Sábat

d'Abrera

Cementiri Vell

(Duo Ribera-Sábat)

d'Abrera

ofereixen un concert
comentat sobre la música
de guitarra espanyola del
període d’entreguerres i
de la Guerra Civil
Espanyola, relacionat amb
la memòria històrica del
Cementiri Vell d’Abrera
(1888).

Castellar de

Cinema a la Fàbrica

n'Hug

La “PUCK Cinema

Museu del

Caravana” és una

Ciment Asland de

caravana habilitada com a

Castellar de

cinema, el seu interior és

n'Hug

una sala de projecció
minúscula on hi caben 7
persones i projecta
curtmetratges d’animació
d’autor d’arreu del món.

Collbató

El llop ferotge

Espectacle infantil que

Casinet de

revisa el personatge

Collbató

clàssic del llop ferotge als
contes tradicionals.
Després d'haver-se
menjat la caputxeta,
l'àvia, sis cabretes i
gairebé tres porquets, ha
d'enfrontar-se a un judici
popular. Quin serà el
veredicte?

Collbató

Concert Ferran

Ferran Palau escriu i

Casinet de

Palau

descriu la seva història

Collbató

com un paisatge que gira
a ritme tranquil,
assossegat, però
implacable. Igual que la
seva música. El cantant,
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veí de Collbató, presenta
el seu nou disc Parc
acompanyat per Jordi
Matas (Guitarra i teclats),
Joan Pons (bateria) i Jordi
Bosch (Baix).

Cubelles

Memòries Líquides.

Activitat cultural de

Ajuntament de

Veus de les

memòria històrica i

Cubelles.

bugaderes

col·lectiva. L’espectacle

Exposició Charlie

consta de lectures en veu

Rivel

alta, fotografies, vídeos i
cançons en directe.

El Cogul

Concert Eduard

Eduard Iniesta, considerat

Roca dels Moros

Iniesta, trajecte

un referent de la música

(El Cogul)

animal

mediterrània i conegut
com a gran virtuós dels
instruments de doble
corda.

Esplugues
de
Llobregat

Porcellana. Píndola

1931. En una casa de la

Museus

teatral ambientada

burgesia una minyona va

d'Esplugues de

en la proclamació

airejant tots els drapets

Llobregat

de II República

bruts mentre a fora
trontolla la monarquia... a
dins de casa res no és el
que sembla, i el poder va
passant de mà en mà tant
al carrer com a la saleta.

Gelida

Claret Cello Duo

Duet de violoncels que

Ajuntament de

ofereixen un recorregut

Gelida

musical per diferents
estils, passant pel
classicisme i el
romanticisme.

Guissona

Museu d'històries

Narració oral a càrrec de

Museu de

Patricia McGill, sobre

Guissona

històries relacionades amb
el Museu de Guissona.
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Sant Cugat
del Vallès

Concert de

Conjunt d'acordions i

Museus de Sant

músiques de

violins de l’Escola de

Cugat

taverna

Música Tradicional i
posterior concert del
Carles Belda.
L’acordionista Carles
Belda ens proposa una
degustació musical de
cançons populars dels
països catalans que han
acompanyat la cultura del
vi i la taverna al llarg dels
anys.

Sant Cugat
del Vallès

Concert amb Els

Projecte artístic creat per

Museus de Sant

elements

l’acordionista Guida

Cugat

Sellarès, que presenta un
repertori de base
vuitcentista, de folk
europeu i català, des
d'una òptica actual.

Sant Cugat

Ballada del Grup

Espectacle del Grup

Museus de Sant

del Vallès

Mediterrània

Mediterrània amb motiu

Cugat

Sant Cugat

Fi de festa amb La

Concert de música folk

Museus de Sant

Portàtil FM

tradicional per a ballar i

Cugat

del Vallès

del centenari del Celler.

recuperar les danses
populars més oblidades.

Sant

Esbart Som Riu d'Or

Fruitós de
Bages

Els esbarts s'han

Museu de la

alimentat d'una cultura

memòria de la

popular catalana que

Vinya i el Vi

malgrat la repressió
soferta durant segles,
repeteix any rere any els
mateixos rituals, sorgits
de la mitologia, la religió,
arrelats al territori,
marcats pel clima i la
terra.
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ACTIVITATS VIRTUALS
Cornellà de

Exposicions virtuals

L’espai d’exposicions

Museu de les

Llobregat

del Museu de les

virtuals del Museu de les

Aigües

Aigües

Aigües.

Cornellà de

Visita virtual

Vista virtual i de forma

Museu de les

interactiva al Museu

lliure del museu. La

Aigües

de les Aigües

persona usuària marca el

Llobregat

ritme i el recorregut.

Martorell

Visita virtual a la

Un destacat patrimoni

Museus de

Farmàcia Bujons

farmacèutic del segle XIX,

Martorell

juntament amb un
important fons d'arxiu i
bibliogràfic.

Mataró

La capella dels

Nou recurs digital sonor

Catalonia

Dolors de Mataró

per donar a conèixer l’art

Sacra

per a invidents

català a persones amb
problemes de visió. En
aquest cas la protagonista
del podcast serà la capella
del Dolors de la Basílica de
Santa Maria de Mataró.

Mont-roig
del Camp

Una passejada per

A través de codis QR

Ajuntament

la història

situats en diversos espais

de Mont-roig

patrimonials i singulars del

del Camp

nucli antic de Mont-roig i
de Miami Platja es
descobrirà l’evolució
d’alguns dels llocs més
emblemàtics del municipi
al llarg dels anys.

Olot

Refugi o trinxera.

Activitat on cal trobar una

Troba les peces

de les 15 peces amagades

amagades pel

per Olot relacionada amb

territori

l'exposició "A land is a
land is a land is a
land" d'Alícia Vogel i Adrià
Gamero i Casellas. Visitant
l'exposició es pot recollir el
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Museus d'Olot

mapa amb les instruccions
de l'activitat.

Palamós

Palamós, 1277 Com

Joc de pistes per a

Museu de la

comença tot plegat?

famílies, amb menors de

Pesca

fins a 12 anys, per jugar i
divertir-se amb històries i
llocs singulars.

Sitges

Mirades en la

Sorteig de tots els

Consorci del

Història de l'Art

comentaris rebuts al

Patrimoni de

Facebook dels Museus de

Sitges

Sitges comentant la
mirada més sedueix de la
Història de l'Art, rebuts
durant els dies 8-9-10
d'octubre. El guanyador
rebrà una entrada
combinada per dues
persones als Museus de
Sitges i una publicació a
escollir.

Tàrrega

Les pintures

Nou recurs digital sonor

Catalonia

contemporànies de

per donar a conèixer l’art

Sacra

Minguell per a

català a persones amb

invidents

problemes de visió. En
aquest cas les
protagonistes del podcast
seran les pintures
contemporànies que Josep
Minguell va pintar a
l'església de l'Alba de
Tàrrega.

Terrassa

Les pintures de

Nou recurs digital sonor

Catalonia

Tomàs Becket de

per donar a conèixer l’art

Sacra

Terrassa per a

català a persones amb

invidents

problemes de visió. En
aquest cas les
protagonistes del podcast
seran les pintures murals
de Tomàs Becket de
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l’església de Santa Maria
de Terrassa (Seu d'Ègara).

Tortosa

El Retaule Major de

Nou recurs digital sonor

Catalonia

la Catedral de

per donar a conèixer l’art

Sacra

Tortosa per a

català a persones amb

invidents

problemes de visió. En
aquest cas el protagonista
del podcast serà el Retaule
Major de la Catedral de
Tortosa.
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ALTRES
Albatàrrec

Recuperem les

Una descoberta de

Associació Àgora

cançons de l'Obra

l'Obra del Cançoner, que

d'Albatàrrec

del Cançoner

enguany celebra 100
anys de la seva creació.

Artesa de
Lleida

Recuperem les

Una descoberta de

Associació Àgora

cançons de l'Obra

l'Obra del Cançoner, que

d'Albatàrrec

del Cançoner

enguany celebra 100
anys de la seva creació.

Artesa de
Segre

Presentació del

Presentació de la

Seró Espai

projecte Patrimoni

campanya de fulletons i

Transmissor

de Territori de

estovalles de paper amb

Valor

atractius de la zona, en
col·laboració amb el
sector de la restauració.

Barcelona

Servei de mediació

L’equip del museu,

Museu d’Història

cultural al Museu

introduirà a les persones

de Catalunya

d'Història de

visitants a cadascuna de

Catalunya

les èpoques històriques i
respondrà els seus
dubtes.

Cubelles

Girona

Jornada d’Urban

Jornada centrada en

Ajuntament de

Sketching als

l’art de l’Urban

Cubelles.

jardins de Travé

Sketching que permetrà

Exposició Charlie

fer una descoberta del

Rivel. Col·labora

municipibuixant.

CREA Cubelles.

L'enigma de la

Street Escape per a

Museu

làpida

joves de 14 a 17 anys al

d’Arqueologia de

voltant de la

Catalunya –

investigació del

Girona

misteriós cas Janus,
relacionat amb el
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monestir de Sant Pere
de Galligants.

La Bisbal
d'Empordà

Presentació del

Presentació a càrrec de

llibre “Díaz Costa.

Ricard Planas, crític

Ceramista”

d'art, editor i curador

Terracotta Museu

d'exposicions. També hi
participarà el comissari
de la mostra i autor del
llibre, Xavier Rocas.

la Palma
d'Ebre

Escape Village a la

Durant tots els períodes

Ajuntament de la

Palma d'Ebre

històrics de la Palma, els

Palma d'Ebre

seus habitants han anat
deixant pistes sobre un
tresor amagat.

Lleida

Recuperem les

Una descoberta de

Associació Àgora

cançons de l'Obra

l'Obra del Cançoner, que

d'Albatàrrec

del Cançoner

enguany celebra 100
anys de la seva creació.

Navarcles

XVII Concurs de

Concurs centrat en

Ajuntament de

fotografia

persones, carrers, fonts,

Navarcles

Navarcles

masies, barraques de
vinya, de l'horta, rius i
ponts de Navarcles i
voltants. El veredicte
públic i lliurament de
premis serà el 9
d'octubre.

Olesa de
Montserrat

VI Travessa de les

Exigent i atractiva

Ajuntament

tres ermites

travessa per les tres

d'Olesa de

d’Olesa

ermites d’Olesa de

Montserrat

Montserrat: Sant
Jaume, Sant Pere
Sacama i Sant Salvador
de les Espases, amb
ascensió a la Creu de
Saba, un dels punts més
alts del municipi.
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Puigverd de
Lleida

Recuperem les

Una descoberta de

Associació Àgora

cançons de l'Obra

l'Obra del Cançoner, que

d'Albatàrrec

del Cançoner

enguany celebra 100
anys de la seva creació.

Sant Cugat
del Vallès

Projecció del

Parlaments

Museus de Sant

documental del

institucionals i posterior

Cugat

Centenari del

projecció del

Celler Modernista

documental del
Centenari del Celler
Modernista de Sant
Cugat del Vallès.

Santa
Coloma de

Els noms dels

Carrer de les

Ajuntament de

carrers

carnisseries, Plaça de

Santa Coloma de

les eres, Carrer forn de

Queralt

Queralt

baix... Una descoberta
de la historia medieval,
moderna i
contemporània de la vila
de santa Coloma a
través dels noms antics
dels carrers.

Sudanell

Recuperem les

Una descoberta de

Associació Àgora

cançons de l'Obra

l'Obra del Cançoner, que

d'Albatàrrec

del Cançoner

enguany celebra 100
anys de la seva creació.

Tarragona

Activitat

Una immersió en el món

Museu Nacional

interactiva "Qui

romà a través de la

Arqueològic de

som?"

col·lecció del Museu

Tarragona - T4

d'una manera divertida i
participativa. Només cal
un dispositiu electrònic
intel·ligent per
descubrir que s'amaga
darrera les ombres del
museu?
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Tarragona

Vivint el Port

Maridatge d'històries

Museu del Port

portuàries vinculades al

de Tarragona

comerç, l'esport, les
embarcacions, la
pesca... acompanyades
d'una cata de diferents
vins de la terra, tot fent
un recorregut pel nou
Museu del Port de
Tarragona.

Tarragona

Misteri als Museus.

La col·leccionista russa

Museu Nacional

La desaparició

Irina Musayeva ha

Arqueològic de

d’Irina Musayeva

desaparegut. La

Tarragona

multimilionària era de
visita a Tarragona
realitzant un tour pels
diferents centres
museístics de la ciutat
quan s’hauria produït el
seu segrest. Caldrà
trovar les pistes.

Tossa de
Mar

Presentació del

Homenatge l'escultor

Centre d'Estudis

llibre 'L'alè del

tossenc Bonaventura

Tossencs/Ajunta

marbre' de Ventura

Ansón amb la

ment Tossa de

Ansón

presentación del tercer

Mar

volum de memòries. En
finalitzar es
reinaugurarà l'escultura
Testimoni al passeig de
Vila Vella, recentment
restaurada.
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