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Les Jornades Europees de Patrimoni són l’esdeveniment cultural participatiu 

més important d’Europa. Ajuntaments, entitats i agrupacions culturals locals 

d’arreu d’Europa són els encarregats d’organitzar les activitats amb un clar 

objectiu: facilitar els recursos necessaris per descobrir i viure el patrimoni cultural, 

concebut com un bé comú tant a nivell local com a nivell europeu.  

El seu origen es remunta a Granada (Espanya) on, un 3 d’octubre de 1985, 

durant el segon Consell de la Conferència Europea del Ministres responsables 

del patrimoni arquitectònic, el Ministre de Cultura francès va suggerir estendre a 

nivell europeu la iniciativa: “Portes Obertes als Monuments”, que es 

desenvolupaven a França des del 1984. Diversos països europeus, com 

Holanda, Luxemburg, Malta, Bèlgica, Escòcia (Gran Bretanya) i Suècia aviat van 

endegar esdeveniments similars. Hem d’esperar fins l’any 1991, quan el Consell 

d’Europa posa en marxa oficialment les Jornades Europees del Patrimoni amb 

el suport de la Comissió Europea. El 1999, aquesta iniciativa va esdevenir una 

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

Els objectius de les Jornades, definits pel Consell d’Europa són: 

 Sensibilitzar els ciutadans europeus de la riquesa i diversitat cultural

d’Europa;

 Crear un clima en el qual es promogui l’apreciació del ric mosaic de

cultures europees;

 Lluitar contra el racisme i la xenofòbia i fomentar una major tolerància a

Europa i més enllà de les fronteres nacionals;

 Informar el públic i a les autoritats polítiques sobre la necessitat de protegir

el patrimoni cultural contra les noves amenaces;

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

enfronta.

Les Jornades 

Europees 

de Patrimoni 
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Des de que es van crear el 1991, Catalunya s’ha sumat a la iniciativa creant 

activitats pròpies. El Departament de Cultura, primer a través de la Direcció 

General de Patrimoni Cultural i actualment a través de l’Agència Catalana del 

Patrimoni Cultural, impulsa aquest esdeveniment comptant amb la col·laboració i 

complicitat dels municipis d’arreu del país a través de l’Associació Catalana de 

Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner.  

Avui en dia les Jornades Europees del Patrimoni es poden considerar un 

instrument essencial per fomentar una experiència tangible de la història i de la 

cultura europea, a més de millorar el coneixement del públic sobre molts valors 

del nostre patrimoni comú i la seva continua necessitat de protecció. Els 50 estats 

membres de la Convenció Cultural Europea prenen part activa en aquest 

esdeveniment i el nombre anual de visitants s’estima en aquests moments en 

aproximadament 20 milions de persones a més de 3.000 monuments. Les JEP 

han estat un èxit en l’estimulació de la participació de la societat civil, l’específica 

implicació de la joventut, el treball voluntari i la cooperació entre fronteres, propor-

cionant d’aquesta manera els principis bàsics del diàleg intercultural, l’associació 

i la responsabilitat cívica.
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Les Jornades Europees de Patrimoni esdevenen aquest 2018 més especial que mai 

doncs celebrem l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una oportunitat única per 

celebrar la riquesa i diversitat del patrimoni europeu. La commemoració, aprovada 

pel Parlament Europeu i el Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, vol sensibilitzar 

la societat sobre la història i els valors europeus, reforçar un sentiment d’identitat 

comú i posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al 

desenvolupament de la societat. 

El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes formes i aspectes: 

monuments i jaciments, paisatges, festes i tradicions, coneixements transferits i 

expressions de la creativitat humana, així com col·leccions conservades i 

gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del passat que ens permet 

mirar el nostre futur, amb un inqüestionable valor educatiu, un considerable 

potencial econòmic i una gran dimensió de cooperació internacional. 

Un dels principals objectius de l’Any Europeu és promoure la diversitat cultural, el 

diàleg intercultural i la cohesió social, objectiu compartit amb el de les Jornades 

Europees de Patrimoni que se celebren cada any. 

Les Jornades Europees del Patrimoni són la manifestació cultural participativa més 

important d'Europa en relació al patrimoni.  El caràcter de les activitats de les JEP 

contribueix a reunir als ciutadans i posa en relleu la dimensió europea i el valor del 

patrimoni cultural en 50 estats signataris del Conveni Cultural Europeu. Cada any 

s'organitzen més de 70.000 actes per tal de contribuir a la presa de consciència 

sobre el patrimoni comú d'Europa i la necessitat constant de la seva protecció, així 

com per crear experiències de patrimoni cultural compartit, promoure la inclusió i 

fomentar la creativitat i la imaginació. 

Aquesta festa del patrimoni és una gran oportunitat per donar a conèixer el patrimoni 

cultural de Catalunya i, com cada any es convida als municipis i tots els agents 

culturals relacionats amb el patrimoni, a obrir i mostrar els seus béns i espais 

patrimonials,  perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes i de les activitats 

que organitzin, per tal de donar a conèixer en profunditat el seu patrimoni, i així 

aconseguir la implicació social en la seva salvaguarda i valoració. 

Les Jornades Europees de Patrimoni 2018 
Celebrem l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 
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Des del seu llançament a nivell europeu, les Jornades Europees del Patrimoni han guanyat 

importància any rere any. Tots els 50 estats europeus signants de la Convenció Cultural 

Europea del Consell d’Europa hi participen demostrant un gran èxit de públic.  

Participació de municipis 
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Activitats per comarques 
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Les prop de 400 activitats programades per aquest 2018 són de tipologia ben diversa. 

Destaquen les visites guiades i teatralitzades, les rutes a peu, activitats i tallers familiars, 

els concerts, les conferències, i fins i tot Escape Rooms, jocs de pistes o geocaching.  

Activitats a tot el territori 

A les comarques de Barcelona i la Catalunya central, es pot gaudir, entre altres 

propostes, d’un concert de gòspel a la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, d’una 

visita nocturna pel nucli antic d’Artés o admirar Barcelona des de les terrasses i el campanar 

de Santa Maria del Mar. Es poden consultar totes les activitats en aquestes comarques en 

aquest enllaç: https://bit.ly/2E6hFDF  

A Tarragona i les Terres de l’Ebre, es pot investigar en grup el robatori de set peces als 

museus de la ciutat de Tarragona, endinsar-se en la quotidianitat i la història del Call Jueu 

de Falset o descobrir el patrimoni industrial de Valls a través d'un itinerari urbà guiat, entre 

moltes més activitats. Es poden consultar totes les activitats en aquestes comarques en 

aquest enllaç: https://bit.ly/2C06yJL  

A les comarques gironines, es proposa, entre altres activitats, descobrir Santa Pau a 

través d'un Escape Room al seu conjunt històric, els hostals i fondes amb més història de 

la ciutat de Girona o divertir-se en família amb un joc de pistes al jaciment de Turó Rodó 

de Lloret de Mar. Es poden consultar totes les activitats en aquestes comarques en aquest 

enllaç: https://bit.ly/2y72Mey  

A les Terres de Lleida i Aran es pot gaudir de la música tradicional del Camí de Sant 

Jaume a l'Ermita de Sant Jaume a la Granja d’Escarp, descobrir les històries de les dones 

del casal noble Cal Perelló de Tàrrega o apropar-se als dos patrimonis de la Vall de Boí 

declarats per la UNESCO, entre moltes altres propostes. Es poden consultar totes les 

activitats en aquestes comarques en aquest enllaç: https://bit.ly/2QEaFPN  

Una agenda en línia 

Per accedir a la programació de les JEP, el Departament de Cultura ha creat un any més 

una agenda en línia, un espai perquè tots els usuaris tinguin al seu abast, sigui a través de 

l'ordinador o a través d'un dispositiu mòbil, la programació completa de les JEP 2018 

(patrimoni.gencat.cat/JEP2018).   

Les Activitats

https://bit.ly/2E6hFDF
https://bit.ly/2C06yJL
https://bit.ly/2y72Mey
https://bit.ly/2QEaFPN


Visites guiades, 

rutes i itineraris
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MUNICIPI TÍTOL DESCRIPCIÓ ENTITAT 

ORGANITZADORA 

Agullana Romànic amb 
música: medieval 
a Agullana 

L'edifici de Santa Maria d'Agullana és un 
monument molt auster per això els 
medievalistes creuen que la última refacció 
és de finals del segle XII, doncs respira molt 
més l'aire cistercenc que el romànic de la 
Catalunya nova.  

Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà 

Alcover Visites guiades a 
les exposicions 
del Museu 
d'Alcover 

El Museu presenta els seus espectaculars 
fòssils marins amb una visita guiada a 
l’exposició “Triàsic, explosió de vida”.  

Museu d'Alcover 

Almacelles Visita guiada a 
l'antiga vila 
d'Almacelles 

Visita als diferents espais de la vila medieval 
d'Almacelles que fou destruïda i abandonada 
al llarg del segle XVII.  

Ajuntament 
d'Almacelles i 
Museu 
d'Almacelles 

Almatret Ruta de la 
Memòria Històrica 
per Almatret 

En la commemoració dels 80 anys de la 
Batalla de l'Ebre, Almatret ens ofereix un 
entorn natural que ens permet copsar amb 
un cop d'ull l'abast d'aquell front i la solitud 
de les tropes.  

Centre d'Estudis 
Comarcals del 
Segrià i Segrià Sec 

Arenys de 

Mar 

Què en queda de 
la indústria del 
gènere de punt?  

Una visita pel municipi per apreciar els 
canvis en l'arquitectura de la vila. Ens 
aturarem davant les cases de finals del 
XIX que van construir els principals 
empresaris arenyencs del gènere de punt, 
algunes fàbriques que es mantenen i altres 
que han canviat els seus usos.  

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

Artés Visita nocturna 
pel nucli antic i el 
campanar d’Artés 

Durant la visita pel nucli antic d’Artés es 
proposa gaudir dels racons del passat 
medieval i modern de la vila tot coneixent les 
històries que hi amaguen. Finalitzarà al vell 
campanar de l’església parroquial de Santa 
Maria, des d’on es podran contemplar les 
excel·lents vistes del Pla de Bages mentre es 
pon el sol. 

Museu de la 
Història d'Artés 

Avià Visita guiada al 
Molí de Minoves 

Visita guiada a l'antic Molí de Minoves, 
declarat BCIL des del 2001, del què se n'ha 
rehabilitat les restes per permetre la visita i 
poder entendre quin era el funcionament d'un 
molí de cereal, i com aprofitava l'aigua per 
produir farina, blat de moro i electricitat.  

Ajuntament d'Avià 

Avià Visita guiada al 
Pont vell d'Orniu 

Visita pel pont vell d’Orniu, recentment 
restaurat. Les restes del pont s’alcen a 
l’extrem oriental del terme municipal d’Avià,a 
banda i banda del riu Llobregat i a uns 
metres més avall del pont nou. 

Ajuntament d'Avià 

Avià Visita guiada a 
l'església de Sant 
Vicenç d'Obiols 

Visita arqueològica de l’entorn i de l’església 
prerromànica de Sant Vicenç d’Obiols, 
trobant algunes de les seves restes 
visigòtiques, romàniques, i guia del procés 
de restauració que s’hi va dur a terme l’any 
1962. 

Ajuntament d'Avià 
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Avià Visita guiada a 
Santa Maria 
d'Avià 

Visita arqueològica a l’interior de l’església 
romànica de Santa Maria d’Avià, el frontal 
original de la qual és al MNAC i actualment al 
seu lloc, s’hi pot veure una reproducció.  

Ajuntament d'Avià 

Avinyonet del 

Penedès 

Visites guiades al 
Monestir romànic 
de Sant Sebastià 
dels Gorgs 

El monument monacal s’aixeca, amb el seu 
campanar superb, al centre de Sant Sebastià 
dels Gorgs. Del claustre romànic es conserva 
íntegrament l’ala nord, formada per dues 
parelles d’arcs que recolzen en pilars i 
columnes de capitells bellament esculpits. 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 
Penedès 

Badalona Visita guiada al 
conducte d'aigües 
i la Casa dels 
Dofins de 
Baetulo, ciutat 
romana 

Us convidem a visitar el conducte d'aigües 
romà, un dels testimonis més singulars de 
Baetulo, amb una visita guiada que inclourà 
també la Casa dels Dofins. 

Museu de 
Badalona 

Bagà Visita guiada al 
centre medieval i 
dels Càtars de 
Bagà 

El Centre medieval i dels Càtars oferirà 
durant les Jornades europees del Patrimoni 
tres visites guiades els dies 12 i 13 
d’octubre.  

Centre medieval i 
dels Càtars de 
Bagà 

Baix Pallars Visita el Museu 
de Gerri de la Sal 

Descobreix com a un lloc de muntanya és 
pot fer sal! Vine a visitar el Museu de Gerri 
per endinsar-te en les seves naus i descobrir 
la feina que allà s'hi feia i com es fa la sal de 
muntanya.  

Ajuntament de Baix 
Pallars 

Banyoles Vilauba en 3D. 
Entrem a la vil·la 
romana 

La Vil.la fou un centre d’explotació del 
territori, que funcionà durant gairebé tot el 
període romà. La seva evolució al llarg de 
600 anys ens ha permès conèixer la zona 
residencial, la rústica i la d’explotació. Amb 
l’ajuda de la recreació virtual en 3D 
entendrem com funcionava la casa. 

Museu Arqueològic 
de Banyoles 

Banyoles Visita al Parc 
Neolític de la 
Draga 

En la visita al parc, podrem entrar a dins les 
reconstruccions de les cabanes 
prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un 
grup de pagesos i ramaders neolítics.  

Museu Arqueològic 
de Banyoles 

Barcelona Itinerari guiat als 
vivers de Can 
Borni 

L’itinerari començarà al costat d’un edifici 
modernista i s’endinsarà pels boscos de 
Collserola. Permetrà observar la vegetació i 
les construccions que trobarem pel camí, fins 
arribar als vivers de Can Borni, construïts 
l’any 1919, amb motiu de l’Exposició 
Universal. 

Consorci del Parc 
Natural Serra de 
Collserola 

Barcelona Visita guiada al 
Recinte 
Modernista de 
Sant Pau 

Visitant el Recinte Modernista gaudireu de 
l’obra més important de Lluís Domènech i 
Montaner, un dels arquitectes més 
significatius del modernisme català, i el 
resultat d’un dels processos de rehabilitació 
més destacats dels últims anys 

Fundació Hospital 
de Sant Pau 

Barcelona El laboratori de 
conservació-
restauració: un 
espai de 
redescoberta 

Ell Museu d'Arqueologia de Catalunya obre 
les portes del laboratori de conservació-
restauració. S’explicarà el seu funcionament i 
la seva important tasca dins del museu. 

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya – 
Barcelona 
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Barcelona Visita guiada al 
Palau Moja 

Visita a un dels palaus més emblemàtics de 
la Barcelona del segle XVIII. Edificat pels 
marquesos de Moja, va ser projectat per 
l'arquitecte Josep Mas. 

Palau Moja 
(Barcelona) 

Barcelona Visita les 
terrasses de 
Santa Maria del 
Mar 

La parròquia de Santa Maria del Mar i Riosta 
Barcelona us ofereixen visites guiades per 
les torres i terrats de Santa Maria del Mar. 
Una visita amena, rigorosa i amb moltes 
novetats. 

Basílica de Santa 
Maria del Mar 

Barcelona El campanar de 
Santa Maria del 
Pi: Descobreix 
Barcelona en 
360º! 

La Basílica de Santa Maria del Pi i Riosta 
Barcelona us ofereixen visites guiades al 
campanar de l’església. Al llarg de la pujada 
descobrireu la història d’una de les torres 
més emblemàtiques i desconegudes de la 
ciutat. 

Basílica de Santa 
Maria del Pi 

Barcelona Itinerari per 
l'antiga Farinera 
Sant Jaume 

El Centre Cultural La Farinera del Clot està 
emplaçat en un dels edificis de l'Antiga 
Farinera Sant Jaume. Tot i la rehabilitació 
com espai cultural queden vestigis de part de 
la maquinària emprada en el procés de 
fabricació de la farina i d'altres derivats del 
gra.  

Taller d'Història del 
Clot Camp de 
l'Arpa 

Barcelona El Palau Güell 
secret 

A través d'un recorregut per indrets recòndits 
del Palau Güell podreu enfilar la història i la 
vida quotidiana dels Güell i de Gaudí. La 
música podrà ser escoltada des de la tribuna 
de l’orgue. Com a colofó, la vista en 
penombra del terrat i una panoràmica de 
Barcelona .  

Palau Güell. 
Diputació de 
Barcelona 

Barcelona L'arquitectura del 
Palau Güell 

Visita especialitzada sobre l’arquitectura i la 
restauració del Palau Güell de la mà de 
l’arquitecte Pau Carbó Berthold. 

Palau Güell. 
Diputació de 
Barcelona 

Barcelona Eusebi Güell i 
Bacigalupi, patrici 
de la Renaixença. 
En el centenari de 
la seva mort 
(1918-2018) 

Visita comentada de la mà dels comissaris 
de l’exposició temporal sobre Eusebi Güell i 
Bacigalupi, patrici de la Renaixença. En el 
centenari de la seva mort (1918-
2018),  organitzada en motiu de la celebració 
de l’Any Güell. 

Palau Güell. 
Diputació de 
Barcelona 

Bellcaire 

d'Empordà 

Visita guiada al 
Castell dels 
Comtes 
d'Empúries i a 
l'Església 
preromànica de 
Sant Joan de 
Bedenga 

Visitarem i repassarem la història del Castell 
Palau dels Comtes d'Empúries construït a 
finals del segle XII i visitarem l'Església 
preromànica de Sant Joan de Bedenga, antic 
nom de Bellcaire. Opcionalment, podrem 
enfilar-nos a la torre del Castell, oberta a les 
visites des de fa pocs mesos. 

Ajuntament de 
Bellcaire 
d'Empordà 

Besalú Visita guiada al 
Molí d'en Subirós 
i al Passeig 
arqueològic 

La visita sortirà des del centre d'interpretació 
Espai Besalú i recorrerà l'interior del molí 
fariner d'en Subirós, les restes de les 
muralles i el passeig arqueològic de la 
Devesa.  

Besalú Besalú museu 
obert: visita 
guiada 

Visita guiada del miqvé, les excavacions de 
la plaça de la Sinagoga, l'església del 
monestir de Sant Pere i l'audiovisual sobre la 
història local.  



13 
Jornades Europees 
del Patrimoni 2018 
 

Bigues i 

Riells 

Visita guiada al 
Castell de 
Montbui 

Visita guiada pel nou itinerari creat al Castell 
de Montbui. Recorrerem el perímetre, 
entrarem per l'entrada original i entrarem a 
l'església de Sant Mateu de Montbui que 
també forma part del conjunt. 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

Bolvir Descobrint els 
Ibers Ceretans 

Visita Guiada al Jaciment "El Castellot" 
acompanyat d'un Tast Gastronòmic 

Museu Arqueològic 
Espai Ceretània de 
Bolvir 

Breda Visita guiada al 
Monestir de Sant 
Salvador de 
Breda i al 
patrimoni històric 
bredenc 

Visita guiada al Monestir de Sant Salvador 
de Breda: església gòtica, campanar 
romànic, claustre, pati de l'abadia, etc. 
També es visiten altres espais del patrimoni 
bredenc: el Centre Cultural Els Forns -antic 
obrador de terrissa- i el Museu Josep 
Aragay, dedicat a l'obra de l'artista 
noucentista. 

Ajuntament de 
Breda 

Calaf Ruta de les 
escultures de 
Calaf 

Els anys 1993, 1994, 1995 i 1996 es van 
celebrar les Trobades Internacionals 
d’Escultors a Calaf. Vinguts de tot el món, 
durant el mes de juliol els autors creaven les 
obres i les guanyadores quedaven 
exposades al poble. Us proposem descobrir-
les a través d’aquesta ruta guiada.  

Ajuntament de 
Calaf 

Calaf Visita el patrimoni 
de Calaf 

Visita molt completa on coneixerem  il·lustres 
personatges de Calaf. Descobrirem els 
racons del centre històric i visitarem el 
castell, els portals i muralles, l'hospital, 
l'església i pujarem al campanar. 

Ajuntament de 
Calaf 

Calafell De La Confraria a 
la Destil·leria 

Un recorregut que ens portarà, després 
d'una breu visita a La Confraria, cap a l'edifici 
històric de la Destil·leria, seu de l'Associació 
Patí Català de Calafell que ens mostrarà la 
tasca que fan per recuperar embarcacions 
tradicionals a les drassanes. 

La Confraria 

Callús Callús, un 
patrimoni amb 
història. De l'edat 
mitjana a la 
industrialització 

Visitarem la col·lecció d'art sacre i funerari de 
la parròquia, una teuleria de Can Cortés, el 
castell de Godmar i la rectoria de Godmar, 
exemples del passat medieval. Posteriorment 
farem una visita a les tines dels Manxons, un 
exemple patrimonial de la importància de la 
vinya en aquestes contrades. A la tarda vista 
opcional a l'ermita medieval de Viladelleva. 

Centre d'Estudis 
del Bages 

Calonge de 

Segarra 

El castell de 
Mirambell, 1.000 
anys a través de 
l'arqueologia 

Visita guiada a l'excavació arqueològica del 
castell de Mirambell de Calonge de Segarra 
a càrrec de Núria Cabañas, arqueòloga de 
CAT Patrimoni i directora de l'excavació. 

Castell de 
Mirambell (BCIN) 

Camarasa Cova del Tabac Podreu conèixer el patrimoni que amaga 
aquesta cavitat de 198 metres, reconegut per 
la UNESCO.  El recorregut a través de la 
Serra del Mont-Roig fins arribar a la cavitat 
permetrà apropar-nos  a la geologia, la 
natura, etc. d’aquest entorn privilegiat de la 
Noguera. Un cop dins de la Cova, les restes 
de pintures rupestres i les recents 
excavacions arqueològiques ens ajudaren a 
comprendre el mode de vida dels nostres 
avantpassats. 

Espai Orígens 
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Camprodon Recorregut pels 
búnquers/fortins 
de Camprodon 

Ruta guiada per mostrar els búnquers/fortins 
que es conserven dels que es van construir 
després de la Guerra Civil. Part de la 
passejada transcorre pels afores de 
Camprodon i una altra part recorre el casc 
urbà de la vila. 

Mancomunitat de la 
Vall de Camprodon 

Capellades Visita guiada a 
l'Abric Romaní-
NEAN.Parc 
Prehistòric de 
Capellades 

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

Ajuntament de 
Capellades 

Castellar del 

Vallès 

Ruta de 
descoberta de les 
Arenes 

Recorregut a peu per l'entorn natural i 
històric de les Arenes. Es visitarà l'ermita 
romànica i es tindrà l'oportunitat única de 
visitar l'interior d'una de les cases 
modernistes del veïnat d'estiueig i l'antic 
hostal. Un grup musical interpretarà els 
goigs, l'himne i la sardana de les Arenes. 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 
i CECV-AH 

Castellfollit 

de Riubregós 

Visita guiada al 
Castell de Sant 
Esteve 

Visita guiada al Castell de Sant Esteve. 
Després de la visita hi haurà coca i xocolata 
per a tots els assistents. 

Ajuntament de 
Castellfollit de 
Riubregós 

Castell-Platja 

d'Aro 

Visita guiada al 
Camí de Ronda 
de S'Agaró 

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

Ajuntament de 
Castell-Platja d'Aro 

Cerdanyola 

del Vallès 

Laietània, terra 
d’Ibers 

Visita guiada a l'exposició permanent 
dedicada a la cultura ibèrica de la tribu dels 
laietans, en la que es poden veure, distribuïts 
en set àmbits temàtics, més de 500 objectes 
arqueològics procedents de les excavacions 
de diferents jaciments de Cerdanyola i 
reconstruccions, interactius i audiovisuals. 

Museu i Poblat 
Ibèric de Ca 
n'Oliver 

Cerdanyola 

del Vallès 

Els temples de la 
vall de les Feixes 

Jornada de portes obertes i visita guiada als 
dos espais patrimonials del Museu d'Història 
de Cerdanyola, l'església de Sant Iscle i 
Santa Victòria de les Feixes i l'ermita de 
Santa Maria de les Feixes.  

Museu d'història de 
Cerdanyola 

Cerdanyola 

del Vallès 

Itinerari fotogràfic. 
El modernisme i 
les flors. 

Itinerari per la ciutat per les flors modernistes 
que apareixen a l'arquitectura. Col·labora 
AFOCER amb qui s'organitzarà un concurs 
fotogràfic 

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Cervià de Ter Visita guiada al 
Cervià medieval 

Es farà una visita guiada pel poble medieval 
Cervià de Ter durant la qual es visitarà el 
Monestir de Santa Maria, les muralles 
medievals i el castell dels senyors de Cervià. 

Associació Cervià 
Antic 

Cistella Romànic amb 
música: medieval 
a Cistella 

L’església de Santa Maria de Cistella apareix 
esmentada l'any 1092. El 1204 torna sortir 
esmentada. El 1280 ja s'esmenta com a 
església de Cistella i en el s. XIV surt en els 
nomenclàtors de la diòcesis com a església 
parroquial de Santa Maria de Cistella.  

Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà 
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Collbató Recorregut pels 
Carrers dels 
segles XVIII i XIX 
de Collbató 

Recorregut pels carrers  dels S.XVIII i XIX 
(St. Antoni, Bonavista i Nou), de la mà de la 
historiadora collbatonina Assumpta Muset. 
Sortida de la plaça de l’Església, punt de 
naixement de la vila de Collbató i posterior 
recorregut comentat per la part meridional 
del poble. 

Ajuntament de 
Collbató 

Collbató L'Orgue, el rei 
dels instruments 

Visita guiada “L’Orgue, el rei dels 
Instruments” es visita l’espai temàtic dels 
orgueners i la església de Sant Corneli. De la 
mà de la professora de música Montserrat 
Giné i la col·laboració del Mossèn Bernat 
Martorell.  

Ajuntament de 
Collbató 

Collbató Visita guiada a les 
Coves de 
Montserrat 

Visita guiada gratuïta a les Coves de 
Montserrat. Gaudireu del nou espectacle 
audiovisual “Videomaping” i la visita guiada 
per l’interior de la cavitat. Recomanem portar 
calçat i roba còmode i aigua.  

Ajuntament de 
Collbató 

Corbera de 

Llobregat 

Descoberta de les 
borges del camp 
o barraques de 
vinya del nostre 
poble 

Visita guiada a una Barraca de Vinya o de 
Pastor, per descobrir la història d'aquestes 
construccions de pedra seca, tant extenses 
per tot el territori i en especial les que estan 
dins del municipi. 

Associació 
Patrimoni Històric i 
Amics La Creu 
Nova 

Cornellà de 

Llobregat 

Visita guiada a la 
planta noble del 
Museu Palau 
Mercader 

Visita  comentada en la que es presenta la 
història de la finca Mercader i es 
descobreixen alguns dels espais de la planta 
noble, decorats segons el gust d’una família 
aristocràtica de finals del segle XIX. A càrrec 
de Kuan Um!       

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

Cornellà de 

Llobregat 

Portes obertes i 
visites 
comentades al 
Museu de les 
Aigües Agbar 

Portes obertes al Museu de les Aigües 
Agbar. El 12 i 14 d'octubre es fan visites 
comentades (a les 10, 11 i 12h.) a l'exposició 
permanent, refugi antiaeri de la Guerra Civil i 
al pou Fives Lille. A les 13h. es posa en 
funcionament la màquina de vapor.  

Museu de les 
Aigües Agbar 

Cruïlles Visita guiada al 
monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles 

Visita guiada al monestir de Sant Miquel de 
Cruïlles, en horari de tarda nit, on podrem 
conèixer la història i vida del monestir. Les 
històries i llegendes ens acompanyaran en 
una petita ruta pels carrers de Sant Miquel. 

Consell Comarcal 
del Baix Empordà. 

Cruïlles Visita guiada 
nocturna al 
monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles 

Visita guiada nocturna al monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles on es podrà descobrir l'art, 
la família Cruïlles, les petites històries i 
llegendes del voltant que ens transportaran a 
més de mil anys d'història. Tot això es veurà 
de manera implacable en les llums nocturnes 
i on les simbologies de l'església catòlica ens 
faran entendre el poder de la religió sobre els 
pagesos, en èpoques menys cultes.  

Sí. Consell 
Comarcal del Baix 
Empordà. 

Cubelles Petjades 
d’història a través 
de l’aigua a 
Cubelles amb toc 
de Charlie 

L’Exposició permanent del Pallasso Charlie 
Rivel et convida a un tomb per Cubelles, sota 
el lema “Vine a descobrir petjades d’història 
de Cubelles”. Farem una passejada pels 
carrers del nucli antic, on explicarem 
diversos elements del patrimoni cultural, com 
ara les cisternes romanes del Castell de 
Cubelles, les fonts públiques i els safareigs 
municipals. 

Exposició 
Permanent de 
Charlie Rivel- Aj. 
Cubelles 
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Cubelles Passejada 
guiada: Joan 
Pedro i Roig, 
"l'americano" que 
va donar els 
safareigs 

Passejada pel nucli antic de Cubelles de la 
mà del Sr. Joan Vidal, President del Grup 
d'estudis Cubellencs Amics del 
Castell. Coneixerem la història de diversos 
elements que "l'americano" Joan Pedro i 
Roig va realitzar i donar al poble de Cubelles. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Cubelles Coneix el 
patrimoni de la 
desembocadura 
del Foix 

Coneix el patrimoni del riu Foix amb una 
passejada a l’entorn de la desembocadura i 
de part dels marges del riu. La passejada 
tindrà diverses parades on es faran 
explicacions sobre el niu d'ametralladores de 
la Guerra Civil, l'espai, l'ecologia i les 
actuacions de recuperació que s'hi duen a 
terme. Es dotarà a les visites de material 
òptic (telescopi o prismàtics), el que permetrà 
una millor observació de l'entorn. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Cubelles Caminada al Mas 
Baró i a la cova 
del Trader 

Visita al Mas Baró, el projecte agroecològic 
de la Piotxa, i la cova del Trader on els 
arqueòlegs de la Universitat de Barcelona 
(SERP-UB), que estan excavant la cova i ens 
mostraran materials de les excavacions, 
quines tècniques utilitzen i les últimes 
descobertes. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Durro Ruta Romànic i 
Falles 

La ruta comença i acaba al poble de Durro, 
ens durà fins a l’ermita de Sant Quirc i al 
Faro de Durro, un espai excepcional de gran 
bellesa natural i cultural en el que 
coincideixen els dos principals elements 
identitaris de la Vall de Boí: el romànic i les 
Falles. 

Consorci Patrimoni 
Mundial de la Vall 
de Boí 

el Catllar Circuit pels 
elements 
patrimonials del 
Catllar  

El circuit el començarem amb la visita al 
Castell i el pou de glaç i per anar a 
continuació a l'església parroquials de Sant 
Joan Baptista.  

Ajuntament del 
Catllar 

el Masnou Visita a la Mina 
d'aigua del 
Masnou 

Us convidem a submergir-vos sota terra per 
descobrir un tram de les mines d'aigua 
Cresta i Malet, que formen part d'un laberint 
de galeries de 27 km. Durant la visita, 
s'explica un sistema complex de galeries que 
servia per abastir d'aigua la població local.  

Ajuntament del 
Masnou 

el Masnou El modernista 
desconegut: 
l’arquitecte 
Bonaventura 
Bassegoda i 
Amigó 

Us convidem a conèixer la trajectòria 
personal i professional d'un dels arquitectes 
més importants del modernisme al Masnou. 
Descobrireu alguns dels edificis més 
emblemàtics que va projectar, com el Casino 
o l'Escola Ocata.

Ajuntament del 
Masnou. Museu 
Municipal de 
Nàutica 

el Morell Visita guiada a 
l'Estació del 
Morell 

La visita estarà dividida en dues parts, la 
primera serà dins de l'espai de l'estació i tot 
el seu voltant. La segona serà dins la sala de 
l’Ajuntament on podrem descobrir la diferent 
documentació, fotos i d'altres curiositats que 
recopilarem de l'Arxiu. Per acabar 
realitzarem un petit refrigeri als jardins. 

Ajuntament del 
Morell 
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el Papiol Un dia al Papiol: 
el Papiol 
Patrimoni 

La ruta cultural urbana s'ha creat a partir de 
la retolació exterior d'alguns dels edificis i 
elements considerats més rellevants perquè 
tenen un valor arquitectònic, històric o 
artístic.  

Ajuntament del 
Papiol 

el Pla de 

Santa Maria 

Visita guiada a 
l'església 
romànica i a la 
vila closa del Pla 
de Santa Maria 

L'església romànica del Pla de Santa Maria 
és un exemplar del romànic tardà dins la 
disciplina de l'art cistercenc que podem 
trobar a les comarques tarragonines. La 
visita guiada us farà gaudir de tota la riquesa 
arquitectònica i decorativa del gran llegat 
artístic que representa la nostra església de 
Sant Ramon. 

Ajuntament del Pla 
de Santa Maria 

el Pla de 

Santa Maria 

Visita guiada a la 
Ruta de la Pedra 
Seca del Pla de 
Santa Maria 

La Ruta de la Pedra Seca de la Capona, una 
ruta per descobrir el valor i l'expressió de la 
pedra. Amb un gran nombre de 
construccions espectaculars, tan en 
dimensions com en tècnica i estètica 
permetran descobrir un patrimoni 
curosament inventariat. 

Ajuntament del Pla 
de Santa Maria 

el Pla de 

Santa Maria 

Visita Guiada al 
Centre 
d'Interpretació 
Tèxtil del Pla de 
Santa Maria 

La visita guiada permet veure en 
funcionament telers centenaris que us 
endinsaran a l'esclat d'una intensa activitat 
industrial que va tenir lloc al nostre municipi 
l'any 1917 i que es va perllongar durant 
dècades trencant per sempre la monòtona 
vida rural que imperava al municipi fins 
aleshores. 

Ajuntament del Pla 
de Santa Maria 

el Poal Visita al patrimoni 
del Poal 

Es realitzarà una visita guiada per veure Cal 
Graells, Església parroquial i campanar, Cal 
Castell, Cal Puig, Cal Francès, Masia del 
Molinet.  

Centre de 
Recerques del Pla 
d'Urgell 
"Mascançà" 

Esplugues de 

Llobregat 

Esplugues 
ceramista 

La ciutat d'Esplugues reivindica el valor 
patrimonial del seu passat ceramista durant 
les Jornades Europees de Patrimoni de 2018 
amb una programació especial de portes 
obertes i visites guiades als Museu Can 
Tinturé i Museu de ceràmica "La Rajoleta". 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat (Molí 
d’Espígol 
(Tornabous) 

Fortià Recorregut pel 
Fortià de la 
Segona 
República 

La visita al Fortià de la Segona República 
serà un recorregut de poc més d'un 
quilòmetre i mig que resseguirà les històries 
personals, col·lectives i dels indrets i edificis 
que van ser protagonistes de la dècada dels 
trenta a la població. 

Ajuntament de 
Fortià 

Gandesa Visita guiada al 
nucli antic de 
Gandesa 

Visita guiada pels carrers i places de la vila 
explicant la història i les llegendes de 
Gandesa. Visita a l'interior de l'Església de 
l'Assumpció, al Palau del Castellà i la casa 
de la Barons de Puroi. 

Ajuntament de 
Gandesa 

Girona En bones mans. 
Visita al laboratori 
de restauració del 
MAC-Girona 

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona 
obre les portes del seu laboratori de 
restauració, on es té cura per garantir que les 
col·leccions es conservin en les millors 
condicions.  

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya – Girona 
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Girona La Girona de 
parada i fonda 

Un recorregut pels hostals, fondes i hotels de 
la ciutat, que ens parlarà dels indrets i dels 
establiments  històrics que han deixat petja 
en la realitat cultural gironina, des de l'època 
medieval fins a l'actualitat.  

Ajuntament de 
Girona 

Girona Portes obertes i 
visites guiades als 
Banys Àrabs de 
Girona 

Descobreix la interessant història i 
arquitectura d'aquest edifici tan 
singular.Podreu imaginar el funcionament 
original de les sales: el vestidor, amb les 
seves magnífiques columnes i capitells, el 
frigidari, el tepidari, el caldari, i un recorregut 
final per les cobertes de l'edifici. 

Banys Àrabs de 
Girona 

Gironella Ruta de la Fonts 
de Gironella 

El municipi de Gironella, amb una història 
clarament entrelligada amb el riu Llobregat 
ret homenatge a bona part de les fonts 
municipals (restaurades i recuperades) a 
través d’una ruta circular a peu 
d’aproximadament 9 km.  

Ajuntament de 
Gironella 

Granera Ruta pel romànic 
de Granera 

Visita guiada a dues esglésies romàniques 
de Granera: Santa Cecília  i l'església 
parroquial de Sant de Sant Martí de Granera.  

Ajuntament de 
Granera/Consorci 
del Moianès 

Granollers Visita guiada per 
la muralla de 
Granollers 

Granollers va estar envoltada de muralles 
des de finals del segle XIII fins a mitjan segle 
XIX. Mitjans s. XIV es construïren murs, 
valls, corredissos i torres de fortificació.  

Museu de 
Granollers 

Guardiola de 

Berguedà 

Descobreix el 
castell de 
Guardiola 

El castell de Guardiola va esdevenir un dels 
castells més importants del territori pel seu 
gran valor estratègic. Passejarem pel recinte 
tot observant les descobertes fetes durant les 
diverses campanyes arqueològiques. 

Aj.Guardiola de 
Berguedà - Torre 
de Guaita 

Guissona Guissona: 
patrimoni 
d'emocions 

Ajuda'ns a posar emoció al patrimoni de 
Guissona. Fes una fotografia al teu lloc i 
envia'ns-la, explicant-nos la teva història 
particular. 

Iesso. Museu i Parc 
Arqueològic de 
Guissona 

Guissona Guissona: 
patrimoni 
d’emocions 

Visita comentada per la ciutat on el patrimoni 
guissonenc (arquitectònic, arqueològic, 
artístic i natural) es converteix en un record i 
una emoció col·lectiva. 

Museu de 
Guissona 

Hostalric Visita guiada al 
Castell d'Hostalric 

A través del Centre d'Interpretació del Castell 
podeu fer un viatge en el temps per conèixer 
les funcions i transformacions al llarg de la 
història de l'antic castell medieval dels 
Cabrera.  

Ajuntament 
d'Hostalric 

Igualada Visita guiada a 
l’església de Sant 
Jaume 
Sesoliveres 

Aquesta petita església de quasi mil anys té 
un munt d'història al damunt. Per què es va 
construir? Per a què ha servit al llarg del 
temps?  

Museu de la Pell 
d'Igualada i 
Comarcal de 
l'Anoia 

Jorba Visita guiada al 
Castell de Jorba 

El Castell de Jorba domina un dels passos a 
gual del riu Anoia i clou el control de la 
Conca d'Òdena. Vinculat al domini Cardona, 
a partir del segle XV se'n separa esdevenint 
el cap d'una baronia pròpia, dominada per 
dones de caràcter.  

Castell de Montbui 



19 
Jornades Europees 
del Patrimoni 2018

la Baronia de 

Rialb 

Jornada de 
Portes Obertes 
del Monestir de 
Santa Maria de 
Gualter 

Santa Maria de Gualter va ser un petit priorat 
benedictí depenent del Monestir de Ripoll, 
d'estil tardo-romànic. El monestir va ser 
fundat el 1118, afavorit pels comtes d’Urgell, 
que ajudaren a reunir-hi un bon patrimoni.  

Oficina de Turisme 
de la Baronia de 
Rialb 

la Baronia de 

Rialb 

Ruta pel romànic 
de la Baronia de 
Rialb 

La Baronia de Rialb constitueix un dels 
tresors del romànic més importants de 
Catalunya amb un conjunt de 23 esglésies 
romàniques. Us hem preparat una visita 
guiada amb una selecció d'aquestes 
esglésies. 

Oficina de Turisme 
de la Baronia de 
Rialb 

la Floresta Visita guiada al 
Castell de la 
Floresta i al pou 
de gel 

Visita guiada al Castell de la Floresta i al pou 
de gel. 

Ajuntament de la 
Floresta 

la Galera Visita guiada a 
Terracota, Centre 
d'Interpretació de 
la Terrissa de la 
Galera 

La visita guiada us permetrà conèixer de 
manera clara i entenedora com l'artesà 
terrisser va buscar l'argila a la mina, com 
transforma aquesta argila en fang i després 
aquest fang amb les seves mans i l'ajuda del 
torn es converteix en un cadup, un cànter, un 
setrill, etc.  

Ajuntament de la 
Galera 

la Garriga Visita guiada: La 
Garriga rural de fa 
300 anys 

Visita guiada a peu per algunes de les 
principals masies de la part nord de la 
Garriga. Com eren les persones, les cases i 
els paisatges de la Garriga de 1716? 
Descobrim-ho a partir de textos i imatges 
antigues! 

Ajuntament de la 
Garriga 

la Garriga Visita guiada: La 
Garriga Secreta 

La força del paisatge rural de la Garriga era 
tan gran que, durant molts segles, va 
dibuixar també la forma dels carrers i de les 
cases del poble. Dibuixos i formes que han 
resistit amagats en alguns racons del poble. 
Teniu ganes que us expliquin secrets? 

Ajuntament de la 
Garriga 

la Granja 

d'Escarp 

Il·luminem 
l'Ermita Sant 
Jaume 

Et volem explicar la llegenda i la història de 
l'evolució de la devoció que ha conservat la 
Cova de Sant Jaume fins ara i que va bastir i 
mantenir l'edifici de l'Ermita fins a la Guerra 
Civil, on es va destruir en part i com hem 
aconseguir la seva recuperació. Farem la 
primera encesa al so de música tradicional 
del Camí de Sant Jaume. 

Associació Amics 
de l'Ermita Sant 
Jaume 

la Seu 

d'Urgell 

Visita als 
claustres de la 
Seu d'Urgell 

La ruta que us proposem consisteix en fer 
una passejada per la Seu d'Urgell i visitar els 
claustres que hi ha. Alguns d'ells més 
coneguts que d'altres. El recorregut també 
ens donarà una idea de l'evolució històrica i 
social de la ciutat. Es visitaran els claustres 
de la Catedral, de Sant Domènec i de 
Racionero. 

C. Comarcal de l'Alt 
Urgell i Museu 
Espai Ermengol 

la Vall d'en 

Bas 

Visita al conjunt 
històric de Sant 
Privat 

Visita guiada al conjunt històric de Sant 
Privat d'en Bas. La Plaça major, l'església i la 
casa de cal Monjo. 

Ajuntament de la 
Vall d'en Bas 
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l'Albi Visita al nucli 
antic d'Albi 

Recorregut pel casc antic de la població, on 
es podrà visitar l'ermita dels Sants Metges 
Cosme i Damià, la plaça i el carrer major, 
amb els porxos i les cases de pedra, el carrer 
Call, l’antic barri jueu, al qual s'accedeix des 
del carrer major a través d'un arc gòtic (s. 
XIV), i el castell de la vila de l'Albi.  

Ajuntament de l'Albi 

l'Escala Empúries, work in 
progress! 

Una visita guiada a la ciutat grecoromana 
d'Empúries de la mà d'un dels seus 
arqueòlegs per tal de conèixer els projectes 
de recerca  que s'hi estan desenvolupant. La 
visita ens portarà als espais de la ciutat 
grega i romana que han estat excavats els 
darrers anys, per tal de posar-nos al dia 
sobre els avenços en el coneixement del 
passat emporità.  

Conjunt 
arqueològic 
d’Empúries 
(Empúries) 

l'Escala Visita guiada a la 
Torre contra la 
pirateria de 
Montgó (l'Escala) 
tot admirant la 
posta de sol 

Entra i admira la privilegiada vista des de dalt 
de la Torre de Montgó, construïda per a la 
defensa contra la pirateria al segle XVI. 
Descobreix les anècdotes i les històries de 
pirates de la Costa Brava en un mirador 
incomparable. 

Museu de l'Escala 

Lleida Visita guiada a la 
Poderosa 
Comanda de 
Gardeny 

Casa de dipòsits, impulsora de la indústria 
molinera, propietària de pastures i ramats, 
proveïdora de cavalls i armes dels exèrcits 
comtals. Visita per les estances i 
passadissos del Castell, al fil de l'activitat 
monacal i econòmica dels poderosos 
templers de Gardeny. 

Ajuntament de 
Lleida 

Lleida Visita guiada a la 
Seu Vella i al 
Castell del Rei 

La Seu Vella i el Castell del Rei són els únics 
edificis que resten d’un excel·lentíssim barri 
gòtic que a l’època medieval es trobava 
situat a la part d’un turó, al bell mig de la 
ciutat de Lleida. Farem un repàs de la 
història viscuda a més de passejar pels 
diferents àmbits tant de la catedral com del 
castell reial.  

Consorci del Turó 
de la Seu Vella de 
Lleida 

Lloret de Mar Portes obertes i 
visita guiada al 
Museu del Mar 

El Museu del Mar fa un recorregut que va 
des de la navegació de cabotatge realitzada 
al Mediterrani fins a la gran navegació 
d’altura a través de l’Atlàntic.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Jornades de 
portes obertes i 
visita guiada al 
Jaciment del Turó 
Rodó 

El poblat ibèric de Turó Rodó està situat 
sobre un promontori de 40 m d'alçada ubicat 
al nord-est i molt a prop del nucli de Lloret de 
Mar. S'aboca directament al mar en un lloc 
de fàcil defensa i amb un ampli camp visual 
sobre la platja de Lloret.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Portes obertes i 
visita guiada als 
Jardins de Santa 
Clotilde 

La ubicació dels jardins fa que el marc que 
els envolta, la Mar Mediterrània, es 
converteixi en un participant més de la gran 
escenografia vegetal que aconsegueix crear 
Rubió i Tudurí.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 
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Lloret de Mar Visita guiada al 
cementiri 
modernista de 
Lloret de Mar 

El cementiri de Lloret de Mar conserva la 
petjada del llegat indià. L’obra del nou 
cementiri l'any 1892, va ser possible gràcies 
a la iniciativa privada: famílies amb estrets 
vincles amb el comerç d’ultramar i vinculades 
directament amb la burgesia barcelonina, fet 
que va conduir a la participació en el projecte 
d’arquitectes de renom com Puig i Cadafalch.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Portes obertes i 
visita guiada a 
Can Saragossa 

Can Saragossa en els seus orígens era un 
dels masos més antics de la vila. Les 
reformes modernistes del segle XIX el van 
convertir en un lloc d’estiueig de luxe fins a la 
seva reforma com a hotel l’any 1954. 
Actualment acull en el seu interior les 
exposicions permanents d’arqueologia 
ibèrica i des del mes de juliol la col·lecció 
“Joies d’art” de la galeria Elysium.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar - 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Visita guiada a la 
casa museu Can 
Font 

Can Font és un edifici de marcat caràcter 
modernista, construït l’any 1877. La façana 
és d’estil neoclàssic predominant en l’època 
de la seva construcció. La decoració interior 
de la casa destaca pel ric treball d’artesania 
fent ús d’esgrafiats, frescos i guix en sostres i 
parets; mosaics de paviments, etc.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar - 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Visita guiada als 
Jardins de Santa 
Clotilde en 
castellà 

La ubicació dels jardins fa que el marc que 
els envolta, la Mar Mediterrània, es 
converteixi en un participant més de la gran 
escenografia vegetal que aconsegueix crear 
Rubió i Tudurí.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Tardor 
Modernista, 
música, veu i 
dansa en directe 
a Can Saragossa 

Visita guiada a les diferents sales de 
l'exposició "Joies de la col·lecció d'art de la 
Galeria Elysium" a Can Saragossa amb 
acompanyament musical i actuacions de cant 
i ball en directe.  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 

Lloret de Mar Joc de pistes al 
Turó Rodó 

Activitat familiar consistent en un joc de 
pistes/gimcana al Jaciment de Turó Rodó, 
per a nens entre 6 i 11 anys. Es necessiten 
arqueòlegs valents per trobar una figura 
desapareguda o patirem la maledicció dels 
Déus!  

Ajuntament de 
Lloret de Mar, 
Patrimoni Cultural 

Manresa Manresa, cor de 
Catalunya 

Un recorregut que ens porta a la Basílica de 
la Seu, el nucli històric de Manresa, el Carrer 
del Balç i la part modernista i comercial de la 
ciutat.  

Manresa Turisme 
(Ajuntament de 
Manresa) 

Manresa La primera pedra 
dels Panyos 

Hi haurà visites guiades a l’interior de la 
fàbrica dels Panyos, “·Els contes de l’Anella 
Verda”, al canal dels Panyos, amb Carlos 
Ortiz, i durant tota la tarda també hi haurà 
música en directe al parc, davant de la 
fàbrica.  

Fundació Aigües de 
Manresa - Junta de 
la Sèquia 
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Marganell Visita guiada a 
Santa Cecília de 
Montserrat 

Santa Cecília acull la intervenció de Sean 
Scully, artista d’origen irlandès referent en 
l’art contemporani actual. La visita ens 
permet veure i conèixer la història del que va 
ser la primera fundació monàstica a la 
muntanya, i al mateix temps fruir de la 
bellesa i espiritualitat de la producció artística 
d’un pintor que a través de les franges de 
color ha creat un llenguatge expressiu, 
potent i colpidor. 

Ajuntament de 
Marganell 

Mataró Visita guiada a 
Can Serra i a les 
exposicions 
"Camins de 
ronda" i "Anem a 
la platja!" 

Visita guiada per conèixer la seu del Museu 
de Mataró, Can Serra, un edifici d'estil 
renaixentista bastit el 1565, casa pairal de 
Jeroni Serra Arnau, burgès honrat i el primer 
síndic de la vila a Corts.  

Museu de Mataró 

Mataró Visita guiada a Ca 
l'Arenas i a les 
exposicions 
temporals 

Visita guiada a Ca l'Arenas, el centre d'art del 
Museu de Mataró per conèixer els trets 
arquitectònics més rellevants de la casa, 
obra de l'arquitecte mataroní Emili 
Cabanyes, que va ser construïda a finals del 
segle XIX. 

Museu de Mataró 

Mataró Can Marfà, 
gènere de punt 

L'antiga fàbrica de Can Marfà fou una de les 
indústries del gènere del punt més 
importants de la ciutat de Mataró. El 
recorregut seguirà un doble fil argumental: el 
procés de fabricació del teixit de punt i 
l’evolució d’aquesta indústria a Catalunya 
des de la meitat del segle XVIII fins a 
l’actualitat. 

Museu de Mataró 

Mataró Visita guiada a 
l'exposició "El 
Mataró de fa 100 
anys. El fons 
fotogràfic Pineda 
del Museu Arxiu" 

El Museu Arxiu ofereix dues visites guiades a 
l'exposició d'una trentena de fotografies del 
fons Pineda: un recorregut pel Mataró de fa 
100 anys a partir d’imatges de gran qualitat 
tècnica del fotògraf amateur Lluís Pineda i 
Cabanyes (1882-1939).  

Museu Arxiu de 
Santa Maria de 
Mataró 

Mataró Visita al 
campanar de 
Santa Maria 

Visites al campanar en torns d'una hora per 
conèixer el món de les campanes, la seva 
història i el cas de Mataró en concret. Una 
oportunitat per gaudir de la vista de Mataró a 
360 graus i a vol d'ocell, des del cor de la 
ciutat. 

Museu Arxiu de 
Santa Maria i Grup 
de Campaners 

Mollet del 

Vallès 

Ruta de les 
esglésies 
amagades: visita 
guiada a Santa 
Maria de Gallecs 

Envoltada de conreus i boscos, al cor de 
l’espai natural de Gallecs, trobem l’església 
d’aquest antic terme. Documentada des del 
s. X, l’actual edifici romàtic fou construït al s.
XII i remodelat al s. XIV. Sota els fonaments, 
s’han trobat restes paleocristianes del s. V-VI 
i ceràmica romana.  

Centre d'Estudis 
Molletans 

Monells Descobrim Sant 
Genís de Monells 

Visitarem l’església de Sant Genís endinsant-
nos en la història del temple que data de 
principis del segle XI i a la vegada en la 
història de la vila. Descobrirem el seu 
interior: retaule, sarcòfags i campanar.  

Ajuntament de 
Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní - 
Canònica de Santa 
Maria de 
Vilabertran (Alt 
Empordà) 



23 
Jornades Europees 
del Patrimoni 2018 
 

Monistrol de 

Montserrat 

Visita guiada a la 
vila de Monistrol 
de Montserrat en 
temps del Dr. 
Joan Carles i 
Amat 

Amb aquesta visita descobrirem la vila de 
Monistrol de Montserrat a través dels ulls i la 
mirada de Joan Carles i Amat, autor d'obres 
mèdiques que tingueren molta 
difusió, guitarrista d’excepció i autor del 
primer tractat de guitarra i el llibre "Quatre-
cents aforismes catalans".  

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

Montcada i 

Reixac 

Ruta de les 
esglésies 
amagades: visita 
guiada a Sant 
Pere de Reixac 

Aquesta ruta permet visitar 4 esglésies 
romàniques poc conegudes del Baix Vallès. 
Tot dominant visualment la plana vallesana 
des de la serralada de Marina, l’església de 
l’antiga vila medieval de Reixac ha 
sobreviscut a deu segles de capítols més 
que agitats entre revoltes, incendis i guerres.  

Museu Municipal 
de Montcada 

Montornès 

del Vallès 

La telegrafia 
òptica a 
Montornès del 
Vallès 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès 
organitza, per tal de donar a conèixer les 
torres de telegrafia òptica, organitza visites 
guiades teatralitzades a la torre del telègraf 
de Can Bosquerons.  

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

Montseny Visita guiada 
conjunta al 
Mirador de 
l’Estela i les 
Esquelles d’en 
Jaume 

L'Estela és un element contemporani al 
desenvolupament del megalitisme a 
Catalunya, una peça única de gran 
importància arqueològica. "Les Esquelles 
d’en Jaume’ és una exposició d’esquelles 
que el pastor del Montseny, Jaume Traveria 
Vila va anar col·leccionant al llarg de la seva 
vida amb prop de 1000 esquelles.  

Centre d’informació 
Montseny 

Móra d'Ebre Visita guiada i 
concert al castell 
de Móra d'Ebre 

Visita guiada al castell de Móra d'Ebre i 
concert. 

Ajuntament de 
Móra d'Ebre 

Olesa de 

Montserrat 

"Passejant pel 
nucli antic" 

Visita guiada pel nucli antic d'Olesa de 
Montserrat. 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

Olesa de 

Montserrat 

"Camins i senders 
de l'oli" 

Visita a la capella del portal de Santa Oliva, 
vinyes del pla de Can Llimona i descoberta 
de la barraca de pedra seca de tipologia 
olesana. A càrrec de Joan Soler i Gironès.  

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

Olot Visita guiada a la 
reforma del 
Museu dels Sants 

Visita guiada a la reforma de l'exposició 
permanent del Museu dels Sants, a càrrec 
dels tècnics del Museu 

Museus d'Olot 

Olot Visita guiada al 
Museu dels 
Volcans i jardí de 
plantes remeieres 
del Parc Nou 

Farem una visita guiada al jardí de plantes 
remeieres del Parc Nou a càrrec dels Serveis 
Pedagògics dels Museus d'Olot. El jardí de 
plantes remeieres o medicinals del Parc Nou 
ens presenta una mostra de les plantes 
medicinals emprades pels garrotxins al llarg 
de la història. 

Museus d'Olot 

Palafrugell El patrimoni del 
suro a Palafrugell 

En el recorregut de la visita podrem veure 
aquest origen fabril en la distribució 
dels carrers que marquen el ràpid creixement 
del segle XVIII i XIX o l’alliberament d’espais 
de les antigues fàbriques, els edificis públics, 
les infraestructures culturals i socials, etc.  

Museu del Suro de 
Palafrugell 
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Palamós Visita guiada al 
Museu de la 
Pesca 

Un viatge al present i al passat de la pesca 
marítima de la Costa Brava. Amb 
audiovisuals, sons, imatges, objectes, tot 
plegat per entendre millor com l'home ha 
treballat i treballa cada dia per treure aquest 
recurs de la mar.  

Fundació 
Promediterrània - 
Museu de la Pesca 

Palamós Visita guiada 
Barques del Peix: 
"Gacela" i 
"Estrella Polar" 

Les Barques del Peix: "Gacela" i "Estrella 
Polar" són l'extensió flotant del Museu de la 
Pesca. Amarrades davant del nostre 
equipament al port de Palamós, les 
hem preparat per a la seva visita pública.  

Museu de la Pesca 
Fundació 
Promediterrània 

Palau-solità i 

Plegamans 

Visita guiada al 
castell de 
Plegamans 

A la visita comentada coneixereu el procés 
de transformació del castell des del segle XI 
fins als nostres dies. Visita guiada a càrrec 
de Josep Maria Farnés i Lluís Folch (del 
Museu-Arxiu de  la Fundació Folch i Torres). 
Reserva prèvia al 93 864 41 77 o al 93 864 
80 56 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
plegamans 

Parets del 

Vallès 

Visita guiada a La 
Marineta 

Masia d’època medieval, composta de 3 
plantes i un pati frontal. Apareix en 
documents els anys 1497 i 1515 amb el seu 
nom original: Can Massó.  

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Parets del 

Vallès 

Visita guiada a La 
Torre Malla 

Indret o casa forta, conegut com Vilatzir, que 
va ser propietat de la família d’aquest nom i 
domini del monestir de Sant Cugat des del 
segle X fins a principis del segle XIII.  

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Parets del 

Vallès 

Visita guiada a 
Torre Cellers 

Castell o fortalesa habitat en època ibera, i 
probablement romana, justificat per 
l’existència d’un forn ibèric. Va rebre el premi 
al castell millor conservat de Catalunya.  

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Pontils Visita guiada al 
santuari de Sant 
Magí de la 
Brufaganya 

Visita guiada basada en el llibre "Història del 
santuari de Sant Magí" de mossèn Joan 
Segura i Valls (1844-1909), publicada per 
primera vegada l'any 1887: història, festes i 
celebracions, descripcions del paisatge, etc... 
basades en documents consultats pel seu 
autor 

Amics de Sant 
Magí de la 
Brufaganya 

Ponts Visita guiada a la 
Col·legiata de 
Sant Pere de 
Ponts (s.XI) 

Visita guiada i comentada pels membres de 
l’Associació Amics de Sant Pere de Ponts, 
sobre el complex i l’entorn de la col·legiata 
de Sant Pere, l'espai de la Sala Capitular, i 
els murs i la torre del castell de Ponts. 

Ajuntament de 
Ponts 

Querol Visita al molí 
medieval El 
Molinot 
reconvertit en 
central elèctrica 

Visita guiada a l'antic molí draper anomenat 
el Molinot, a peu del riu gaià, en el terme de 
Querol, reconvertit, a començament segle 
XX, en una central elèctrica. Es poden 
observar les antigues estructures del molí i 
les de la central sobreposades.  

ASsociació Terres 
del Gaià 

Querol Visita guiada a 
l'antiga central 
elèctrica de 
Querol. El molinot 

Visita guiada a l'antic molí medieval 
reconvertit en central elèctrica a Querol, al riu 
Gaià.  

Associació Terres 
del Gaià 
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Reus Visita Familiar al 
Gaudí Centre 

Activitat familiar destinada a conèixer millor 
les claus de l'arquitectura de Gaudí d'una 
manera amena i didàctica, i amb l'objectiu de 
familiaritzar-se amb Antoni Gaudí i copsar el 
seu estil. La visita inclou la realització d'un 
taller artístic relacionat amb l'obra de Gaudí. 

Agència de 
Promoció de Ciutat 
(Ajuntament de 
Reus) 

Ripoll Visita guiada 
gratuïta Farga 
Palau Ripoll 

La visita permet observar dos martinets, les 
trompes que caracteritzen la farga catalana, 
la roda hidràulica, etc, i conèixer el procés 
mitjançant el qual la mena es converteix en 
ferro apte per a ser treballat.           

Museu Etnogràfic 
Ripoll 

Ripoll Visita guiada al 
Conjunt Monàstic 
de Santa Maria 
de Ripoll 

El monestir de Ripoll és l'emblema del país, 
ànima d'una terra que és l'origen de què 
posteriorment esdevindrà Catalunya. Visita 
guiada al Centre d'Interpretació; la portalada, 
coneguda com la Bíblia en pedra i candidata 
a Patrimoni Mundial de la UNESCO; i a 
l'interior de l'església on visitarem les tombes 
del comte Guifré el Pelós i de Ramon 
Berenguer III.  

Monestir de Santa 
Maria de Ripoll 

Roda de Ter Visita comentada 
al jaciment 
arqueològic de 
l'Esquerda 

Finalitzades les campanyes d'excavació de 
l'estiu, amb aquesta visita comentada que 
anirà a càrrec dels directors de les 
intervencions arqueològiques, es 
presentaran els principals resultats obtinguts.  

Museu Arqueològic 
Roda de Ter 

Sabadell Itinerari per les 
escultures al 
carrer del centre 
de Sabadell 

A dia d’avui, als diferents barris de Sabadell 
podem gaudir de quasi una vuitantena 
d’escultures, entre peces escultòriques 
exemptes, relleus, plaques commemoratives, 
fonts, creus de terme, edicles o d’altres 
modalitats d’objectes amb un valor històric i/o 
artístic.  

Museu d'Art de 
Sabadell 

Sant Antoni 

de Calonge 

Ruta guiada cap 
al paratge de la 
platja sota del 
Collet de Sant 
Antoni 

Aquest guiatge pretendrà situar sobre el 
terreny les successives línies històriques de 
la costa, visitant indrets marítims de la vil·la 
romana del Collet de Sant Antoni, així com 
aquelles línies de la costa una mica diferents 
durant les posteriors èpoques medieval, 
moderna i contemporània. 

El Collet de Sant 
Antoni, vil·la 
romana i monestir 

Sant Celoni Visita guiada: 
Pertegàs i la 
Força. Un passeig 
pel Sant Celoni 
medieval 

Iniciarem l'itinerari guiat al parc de la 
Rectoria Vella, visitarem Sant Martí de 
Pertegàs, antiga parròquia de la vila d'origen 
romànic, i el casal gòtic de la Rectoria Vella. 
Seguidament anirem al barri de la Força o 
nucli fortificat medieval.  

Ajuntament de Sant 
Celoni 

Sant Celoni Visita guiada: 
L'església 
parroquial de 
Sant Martí i 
l'esplendor del 
barroc 

La visita s'inicia davant la magnífica façana 
de l'església, amb la decoració esgrafiada 
barroca (1762) més destacada de Catalunya. 
L'itinerari segueix a l'interior del temple i 
acaba amb la pujada al campanar. 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

Sant Cugat 

del Vallès 

Del Monestir de 
Sant Cugat a la 
capella de Sant 
Domènec 

Amb aquesta ruta coneixereu la llegenda 
d’aquest antic camí, la capella de Sant 
Domènec i la història dels seus constructors 
– els Mates del carrer Sant Domènec -  i els 
fets de la batalla de Sant Cugat (12 d’octubre 
de 1808, durant la Guerra del Francès).  

Museus de Sant 
Cugat 
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Sant Cugat 

del Vallès 

Guia'm pel 
Monestir 

Visites guiades al Claustre del Monestir 
conduïdes per persones afectades pel 
Trastorn d'Espectre Autista. Aquest projecte 
té com a principal objectiu el de posar en 
valor el patrimoni cultural mitjançant una 
nova mirada, tot trencant estigmes i 
prejudicis. 

Museus de Sant 
Cugat 

Sant Feliu de 

Codines 

Visita guiada al 
patrimoni tèxtil de 
Sant Feliu de 
Codines 

 Ruta guiada pel diferents edificis de les 
antigues fàbriques tèxtils i projecció d’un 
audiovisual sobre el patrimoni tèxtil del 
municipi 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

Sant Fost de 

Campsentelle

s 

Ruta de les 
esglésies 
amagades: visita 
guiada a Sant 
Cebrià de 
Cabanyes 

Aquesta ruta permet visitar 4 esglésies 
romàniques poc conegudes del Baix Vallès. 
Al bell mig dels boscos de la serrada de 
Marina trobem l’església de l’antic terme de 
Cabanyes, que abastava una part de Sant 
Fost i tota la Llagosta. 

Amics de 
Cabanyes 

Sant Fruitós 

de Bages 

Visites al monestir 
de Sant Benet de 
Bages 

Visita guiada pel monestir de Sant Benet de 
Bages. Es poden escollir 3 circuits de visites: 
10.30h, Visita Medieval. 11.30h, Visita 
Modernista. 12h, Visita Alícia. 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Sant Joan de 

les 

Abadesses 

Visita guiada 
'Sant Joan de les 
Abadadesses, la 
joia del romànic' 

Visitareu un dels monuments més importants 
del romànic català i descobrireu la Vila tot 
resseguint la seva història i les seves 
llegendes i tradicions. La visita inclou, també, 
l'entrada al Palau de l'Abadia.  

Ajuntament de Sant 
Joan de le 
Abadesses. 

Sant Joan 

Despí 

Itinerari Jujol A Sant Joan Despí hi trobem un dels llegats 
més importants de l'arquitectura de Josep 
Maria Jujol Gibert. L'itinerari modernista  és 
una visita guiada per Can Negre, la Torre de 
la Creu, façana de la Casa Serra-Xaus, 
façana de la Torre Jujol, façana de la Casa 
Rovira, Porta del taller del manyà Olivè i les 
intervencions a l'Esglèsia Parroquial de Sant 
Joan Baptista.  

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

Sant Pere 

Sallavinera 

Visita guiada al 
Castell de 
Boixadors 

Es podrà visitar el conjunt format pel castell i 
l'església romànica, que mereixen una gran 
atenció. El castell, per la seva altitud és 
visible des de gairebé tots els punts de l'Alta 
Anoia i es troba envoltat d'una gran massa 
forestal, la qual cosa el converteix en un lloc 
ideal per gaudir dels colors del paisatge. 

Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera 

Sant Quintí 

de Mediona 

Patrimoni de Sant 
Quintí de 
Mediona: el 
castell, molins 
paperers, el riu, 
Les Deus, el 
folklòre - amb 
l'acompanyament 
de Joan Amades - 
la gastronomia... 

Una visita guiada pels principals elements 
patrimonials de Sant Quintí de Mediona, tant 
del patrimoni que constitueixen els 
personatges rellevants al llarg dels anys han 
estat vinculats a la nostra Vila, com també el 
nostre patrimoni natural de Les Deus i del riu, 
i com el nostre patrimoni arquitectònic, amb 
el claustre de l’antic priorat, la portalada 
romànica de l’església, El Portal (de l’antiga 
Vila o Ca l’Olivé), entre d’altres. 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

Santa Coloma 

de Gramenet 

Visita al jaciment 
del Molí d'en Ribé 
per conèixer els 
resultats de les 
darreres 
excavacions 

Visita guiada al jaciment del Molí d’en Ribé, 
molí fariner baixmedieval situat a tocar del 
Museu Torre Balldovina, per conèixer els 
resultats de les darreres excavacions fetes el 
setembre d’enguany.  

Museu Torre 
Balldovina 
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Santa Coloma 

de Queralt 

Visita guiada a 
l'església de 
Santa Maria de 
Bell-lloc (Santa 
Coloma de 
Queralt) 

Santa Maria de Bell·lloc té el seu origen en 
una petita comunitat de donats. El 1307 el 
baró Pere IV de Queralt va fer donació de 
l’església i residència dels donats a l’orde de 
la Mercè, que s’hi establí vers 1335 i hi restà 
fins la desamortització de 1835.   

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Queralt 

Santa Coloma 

de Queralt 

Visita guiada a 
l'antiga botiga de 
Cal Jaume Punto 
(Santa Coloma de 
Queralt) 

La botiga de cal Jaume Punto és un referent 
important de la història del nostre poble en 
relació al petit comerç i a l'elaboració 
artesanal de productes de primera 
necessitat. Per això volem reviure en el 
present una activitat que en el passat va ser 
primordial per a la vida de molts colomins. 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Queralt 

Santa 

Cristina d'Aro 

L'estollador de la 
riera de Pedralta 

Visita a càrrec dels arqueòlegs que han fet 
les tasques d’intervenció i consolidació de 
l’estollador de la riera de Pedralta.  

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

Santa 

Cristina d'Aro 

Visita guiada pel 
Gran Museu de la 
Màgia 

Visita guiada al Gran Museu de la Màgia. 
Situat a l'antiga masia de Can Roca, masia 
catalana de finals de l'any 1700 amb capella.  

Gran Museu de la 
Màgia 

Santa Eulàlia 

de Ronçana 

Bicicletada per 
conèixer el 
Patrimoni Cultural 
de Santa Eulàlia - 
Les Fonts 

Recorregut en bicicleta de 10 km, apte per a 
totes les edats. Descobrirem de la mà de 
Jaume Dantí (historiador) i de Pere Ciurans, 
el patrimoni històric i natural del nostre poble. 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Santa 

Margarida de 

Montbui 

Visita guiada al 
Castell de 
Montbui 

Visita guiada al conjunt castral de Montbui. 
Recorrerem els més de mil anys d'història 
d'un dels principals castells de la Conca 
d'Òdena, mirador privilegiat de l'Anoia. 

Castell de Montbui 

Santa 

Margarida de 

Montbui 

Visita guiada al 
conjunt 
patrimonial de la 
Tossa de Montbui 

Recorregut pel conjunt patrimonial de la 
Tossa de Montbui. Es podrà gaudir de les 
magnifiques vistes a la Conca d'Òdena i la 
muntanya de Montserrat. Es visitarà tot el 
recinte castral de Montbui: el castell, 
l'església romànica de Santa Maria, la 
muralla, el jardí botànic, etc. 

Ajuntament de 
Santa Margarida de 
Montbui 

Santa 

Margarida i 

els Monjos 

Visita guiada: el 
Castell de 
Penyafort i el seu 
entorn 

Visita guiada a l'interior i voltants del Castell 
de Penyafort 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 
els Monjos 

Santa Maria 

de 

Palautordera 

Visita guiada a 
l'església de 
Santa Maria de 
Palautordera 

Visita guiada a l’església de Santa Maria de 
Palautordera, edifici gòtic tardà del segle XVI 
(Bé Cultural d’Interès Local -BCIL), i 
explicació  dels resultats de la prospecció 
amb georadar del subsòl de l’interior de 
l’església que es va fer al maig d’aquest any.  

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

Santa Maria 

d'Oló 

Oló a ritme de 
teler. Ecomuseu 
del Moianès 

L'activitat que proposem consisteix en una 
visita guiada a l'Espai Hemalosa-Radial de 
l'Ecomuseu del Moianès a Santa Maria d'Oló. 
Podrem conèixer la història recent del poble, 
al voltant de la industrialització tèxtil, a la Nau 
Vella de l'Hemalosa. 

Ajuntament de 
Santa Maria 
d'Oló/Consorci del 
Moian 

Santa Pau Visites guiades al 
Conjunt 
historicoartístic de 
Santa Pau 

Visita guiada per Santa Pau  per conèixer la 
història i el patrimoni artístic d'un poble 
medieval. Cal fer reserva prèvia trucant al 
telèfon 972 680 349 o a través del correu 
electrònic dfrigole@santapau.cat 

Ajuntament de 
Santa Pau 
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Santa 

Perpètua de 

Mogoda 

Visita guiada “El 
vapor en obres” 

Projecció audiovisual i una introducció 
històrica, de la mà de l’entitat local CREM. La 
visita conclourà amb una  explicació sobre 
l’estat actual de les obres, el procés de 
rehabilitació i el projecte de futur del Vapor 
Arañó.  

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 
Mogoda 

Santa 

Perpètua de 

Mogoda 

Ruta de les 
esglésies 
amagades: visita 
guiada a Santiga 

Aquesta ruta permet visitar 4 esglésies 
romàniques poc conegudes del Baix Vallès. 
L’església de l’antic terme de Santa Maria 
l’Antiga (Santiga) és un edifici romànic del s. 
XI amb afegits gòtics, barrocs i 
renaixentistes. Sota els fonaments s’amaga 
una anterior preromànica (s. IX-X) i una 
important vil·la romana (s. I-V).  

Cercle de 
Recerques i 
Estudis Mogoda 

Sentmenat Visites guiades al 
Castell de 
Sentmenat 

Visites guiades al Castell de Sentmenat a 
càrrec del Grup d'Amics del Museu Arxiu de 
Sentmenat. 

Ajuntament de 
Sentmenat 

Sitges Visites guiades a 
l'exposició 
"L'escultor Gustau 
Violet. Art, 
pensament i 
territori" 

La mostra presenta 107 obres procedents de 
diverses col·leccions públiques com el 
Musée d’Art et d’Histoire de Narbona, el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 
el Museu del Disseny de Barcelona, el 
Museu d’Art de Sabadell i el Museu d’Art 
Jaume Morera de Lleida, entre d’altres, així 
com de col·leccions privades. 

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Sitges Visita a les noves 
instal·lacions de 
la Fundació 
Stämpfli 

Visita el resultat de les obres d'ampliació de 
la Fundació Stämpfli. Més de 800 metres 
quadrats.  

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Solsona "Laboratoris 
Oberts" 

Una visita guiada per conèixer interessants 
apunts de restauració en l'exposició 
permanent i el laboratori, així com diferents 
tècniques i tractaments sobre els objectes 
que es troben a la reserva.  

Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Subirats Castell de 
Subirats i Vi 

Des del segle XV, els veïns de Subirats es 
queixaven de la tradició d'abusos dels seus 
senyors feudals, en aquell moment la família 
Gralla, que va acabar perdent la senyoria del 
Castell i els veïns van poder ser lliures 
decidint per ells mateixos a la Casa del 
Comú, l’Ajuntament d’aquell moment.   

Ajuntament de 
Subirats 

Talamanca La batalla de 
Talamanca de 
1714, la darrera 
victòria de 
l'exèrcit català a 
la Guerra de 
Successió 

Visita guiada al castell de Talamanca, 
escenari de la batalla del 13 d'agost de 1714 
i que va ser la darrera victòria de l'exèrcit 
català a la Guerra de Successió. L'activitat 
es complementa amb la visita a l'església de 
Santa Maria de Talamanca. 

Assoc. d'amics del 
desenvolupament 
de Talamanca 

Tarragona Visita guiada al 
Teatre Romà de 
Tarragona 

A la visita comentada coneixereu el Teatre 
Romà i el seu entorn, i podreu recórrer la 
recreació de la càvea, que fa comprensible al 
visitant l'envergadura del monument en 
època romana. 

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona 
(Tarragona) 
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Tarragona Visita guiada a 
l'exposició 
TARRACO/MNAT 

Visita comentada a l'exposició de síntesi on 
coneixereu vuit segles de la història de 
Tàrraco. Una història que es materialitza i 
resseguim a l'exposició a partir d'una 
selecció representativa del fons del MNAT, 
amb més de 200 peces. 

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona 
(Tarragona) 

Tàrrega Visita guiada les 
dones de Cal 
Perelló 

Visita guiada a les Sales Nobles de Cal 
Perelló explicant les històries de les dones 
d'aquest casal noble targarí, des del segle 
XVII fins a principis del segle XIX. 

Museu Comarcal 
de l'Urgell / 
Ajuntament de 
Tàrrega 

Terrassa Passejada per les 
voltes de la 
teulada del Vapor 
Aymerich, Amat i 
Jover 

Visita per conèixer l'edifici del Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, antiga fàbrica tèxtil 
que actualment és la seu del Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC).  

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

Terrassa Visita guiada "Els 
racons amagats 
del mNACTEC" 

Descobreixen tres espais habitualment no 
visitables: les voltes de la teulada, les 
reserves on es preserven objectes de la 
col·lecció no exposats i el taller de 
restauració del museu.  

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

Terrassa Visita guiada 
conjunta al Museu 
Tèxtil i 
mNACTEC: “Art i 
maquinària tèxtil” 

Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 
presentarem teixits artístics i l’obra de 
Francesca Piñol exposada a l’Espai Zero. 
Després, el grup es traslladarà al mNACTEC, 
on descobrirem les màquines del procés 
industrial tèxtil. Reserva prèvia a 
auladidactica@cdmt.cat o 93 731 52 02.  

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

Terrassa Visita guiada al 
taller de 
restauració del 
Centre de 
documentació i 
museu tèxtil 

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil té 
un taller de restauració on s'hi fan 
tractaments tant preventius com de 
conservació-restauració de peces del fons 
del museu com externes. Es tracten peces 
de gran format com tapissos, de 3-
dimensions com indumentària i peces planes 
com brodats, puntes, entre d'altres. 

Si, Centre de 
Documentació i 
Museu Tèxtil 

Tiurana Visita guiada pel 
municipi de 
Tiurana i les 
pintures murals 
de l'ermita Mare 
de Déu de Solers 

Visita guiada per l'Ermita Mare de Déu de 
Solers (s. XVI) d'origen romànic i pel seu 
interessant conjunt pictòric que dóna 
especial singularitat al temple. Descobrireu 
també, història de l'antiga Tiurana així com el 
seu ressorgir, juntament amb les 
magnífiques vistes que envolten el pantà de 
Rialb. 

AJUNTAMENT DE 
TIURANA 

Tona Xerrada sobre la 
rehabilitació de la 
Casa Museu Vall 
(Tona) 

Presentació de la proposta de rehabilitació 
de la casa Museu Vall, situada al Carrer 
Major de Tona, i visita de l’immoble. És el 
projecte final dels Estudis de Disseny 
d’Interiors fets a l’Escola Superior de Disseny 
i d’Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP). 
Després de la conferència es visitarà la casa 
amb el guiatge de l’autor del projecte i de la 
Sra. Maria Pilar Vall. 

Centre 
d'Interpretació del 
Camp de les Lloses 



30 
Jornades Europees 
del Patrimoni 2018

Torà Visita 
acompanyada a 
la Torre de 
Vallferosa 

Visita acompanyada per voluntaris al conjunt 
de Vallferosa. Coneix la seva història. Visita 
la torre, edifici singular del segle VIII, en 
magnífic estat de conservació, podent 
accedir al seu interior. Visita les ruïnes del 
poblet de Vallferosa, coneix com vivien en un 
indret tant apartat i feréstec. 

Ajuntament de Torà 

Torredembarr

a 

Visita guiada al 
castell dels Icart 
de Torredembarra 

Visita guiada al Castell dels Icart, únic edifici 
civil de nova planta d'estil renaixentista que 
es conserva a Catalunya. Actualment és seu 
de l'ajuntament de Torredembarra. La visita 
anirà a càrrec del historiador Carlos Moruno. 
Serà en català i els assistents s'han 
d'inscriure prèviament a 
turismetorredembarra.cat 

Ajuntament de 
Torredembarra 

Torrelavit Torrelavit. L'aigua 
d'un poble, la vida 
d'un riu. 

Coneixereu el Centre d'Interpretació de 
l'Aigua de Torrelavit, caminarem pel Camí 
del Riu fins arribar al Pont del Mussons i 
tornarem fent una passejada pel poble on 
descobrirem també l'església de Sant Marçal 
de Terrasola.  

Ajuntament de 
Torrelavit 

Torroella de 

Montgrí 

Visita guiada a la 
Mina d'Aigua de 
Torroella de 
Montgrí 

Una infraestructura medieval única que 
recorre les profunditats subterrànies de 
Torroella. Una canalització que 
proporcionava aigua a Torroella i que va 
evolucionar conjuntament amb la vila quasi 
fins als nostres dies.  

Museu de la 
Mediterrània 

Torroella de 

Montgrí 

Visita guiada a 
l'exposició "La 
cartografia de la 
Col·lecció 
Mascort. Escenes 
de la història" 

Més de 160 gravats pertanyents a les 
escoles cartogràfiques europees més 
representatives. La visita guiada a 
l’exposició, a càrrec de la comissària, i el 
catàleg permetrà familiaritzar-nos amb 
l’evolució del territori, reviure escenes 
històriques, descobrir missatges inesperats i 
endinsar-nos en un món pluridisciplinar 
insospitat. 

Fundació Privada 
Mascort 

Tortosa Visita comentada 
a la Unitat de 
conservació i 
restauració de la 
Diputació de 
Tarragona.  

L'espai de l'Escola d'Art és on es duen a 
terme projectes de conservació i restauració, 
conservació preventiva i assessorament de 
béns culturals dels municipis de les 
comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l'Ebre, propietat dels ajuntaments i 
altres ens locals, així com també els de la 
mateixa Diputació. 

Escola d'Art de la 
Diputació a Tortosa 

Ullastret Visita a l'Illa d'en 
Reixac 

A través d’aquesta visita, guiada per l’equip 
d’arqueòlegs del MAC-Ullastret, podreu 
conèixer les darreres novetats de la recerca 
arqueològica obtingudes gràcies a les més 
avançades tècniques de prospecció 
geofísica.  

Conjunt 
arqueològic 
d’Ullastret 
(Ullastret) 

Ulldecona L'espai sagrat de 
l'Ermita de la 
Pietat: 8000 anys 
de rituals i 
identitat cultural 

La partida d'Ermites, representa un espai 
sagrat i de cohesió social i cultural amb més 
de 8000 anys. Des d'època epipaleolítica fins 
als nostres dies, diferents civilitzacions, 
societats i cultures han desenvolupat les 
seves tradicions i creences. Visitarem 
l’Ermita i la seua evolució, els Abrics 1i 4, la 
Cova de Sta Magdalena. 

Ajuntament 
d'Ulldecona 
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Vacarisses Visita guiada a la 
Sagrera de 
Vacarisses 

Una aproximació al conjunt d'edificis que 
formaven l'antiga sagrera, terreny sagrat al 
volant de l'església on els pagesos protegien 
les seves collites i els delinqüents trobaven 
asil.  

Regidoria de 
Cultura de 
l'Ajuntament de 
Vacarisses 

Valldoreix Visita guiada 
gratuïta al Centre 
de Restauració de 
Béns Mobles de 
Catalunya 

Visita guiada al CRBMC en la qual es podran 
veure les instal·lacions així com algunes 
obres en procés de restauració.  

Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Vallirana Visita guiada al 
Centre 
d'Interpretació del 
Patrimoni dels 
Molins Fariners 
de Can Batlle 

La Masia Molí de Can Batlle és un 
equipament municipal d’interès històric i 
cultural que es compon d’una masia del s. 
XVII, on es poden visitar alguns dels seus 
elements originaris, com la cuina, la llar de 
foc, la pica, un cup de vi, la quadra, l’era, la 
bassa i el pati.  

Ajuntament de 
Vallirana 

Vallirana Visita guiada al 
Centre 
d'Interpretació de 
l'Espeleologia 

Es tracta d’una mostra que destaca pels 
materials, panells fotogràfics i plafons 
informatius sobre l’espeleologia, el món 
subterrani, i les coves, i sobre la vinculació 
de Vallirana com a bressol de l’espeleologia 
catalana. 

Centre 
Excursionista de 
Vallirana 

Valls Itinerari urbà pel 
patrimoni 
industrial de Valls 

Un recorregut per les restes visibles i no 
visibles de les antigues indústries 
relacionades amb la pell, els teixits, la 
corderia o els licors a través del patrimoni 
industrial reflectit en les antigues fàbriques, 
els magatzems, les xemeneies o els 
habitatges dels propietaris que encara es 
conserven al nucli urbà. 

Institut d'Estudis 
Vallencs 

Vandellòs i 

l'Hospitalet 

de l'Infant 

Patrimoni enterrat 
a l’Hospitalet de 
l’Infant: Sortida 
cultural als 
jaciments 
arqueològics 

A la visita guiada coneixereu els quatre 
jaciments arqueològics treballats a las 
conferències: Cadaloques, Hospital gòtic, 
Cova del Solà del Pep i Cementiri Vell. 

Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet de 
l'Infant 

Vic Visió romànica al 
Museu Episcopal 
de Vic 

Una visita exclusiva que inclou un recorregut 
per la magnífica col·lecció d’art romànic del 
Museu Episcopal de Vic i pujar al campanar 
romànic més alt de Catalunya per 
contemplar, des d’aquest alt mirador de 46m, 
tota la Plana de Vic.  

Museu Episcopal 
de Vic 

Vilabella Vilabella, visita 
guiada per la Vila 
Closa, les 
capelletes 
votives, la 
pinacoteca i el 
museu etnològic 

Visita guiada pel casc antic de vilabella, amb 
aturades en les diferents capelletes votives 
que hi trobem i al museu pinacoteca, en la 
qual podrem gaudir d’una col·lecció de 
pintura religiosa dels segles XVI a XIX, i 
d’una mostra etnològica rural. 

ajuntament de 
vilabella 
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Viladecans Visita guiada a 
l'ermita romànica 
de Sales 

Visita a l'exterior i a l'interior de l'ermita 
romànica de Santa Maria de Sales. Del segle 
XII, amb fonaments d'una vil·la romana del 
segle I, aC.  

Ajuntament de 
Viladecans 

Vilafant (Alt 

Empordà) 

Visita a Palol 
Sabaldòria i 
l'entorn del 
Manol, patrimoni 
cultural i natural 

Xerrada sobre la importància 
arquitectònicocultural de Palol Sabaldòria i 
sobre la importància del medi natural on hi 
està ubicat (Riu Manol) a càrrec del regidor 
de Medi Ambient Xavi Garcia. Amb jornada 
de "portes obertes" a la finalització. 

Ajuntament de 
Vilafant 

Vilafranca del 

Penedès 

Visita a l'àrea de 
conservació-
restauració de 
VINSEUM 

El revers del museu; una proposta per donar 
a conèixer aquells espais més desconeguts 
del museu.Acompanyats de la Carmina 
Admella, restauradora del museu, visitarem 
el nou laboratori de conservació-restauració 
de VINSEUM i els espais de reserva de Cal 
Berger.Activitat inclosa al programa Jornades 
Europees de Patrimoni 2018. 

VINSEUM, Museu 
de les Cultures del 
Vi de Catalunya 

Vilanova de la 

Sal (Les 

Avellanes i 

Santa Llinya) 

Salines de 
Vilanova de la Sal 

Visita guiada a les salines de Vilanova de la 
Sal, historia, geologia, procès de fabricació 
de la sal posada en valor de l'espai. 

Vilanova i la 

Geltrú 

Visita familiar al 
Museu Balaguer 

Visita dinamitzada i adaptada perquè els més 
petits coneguin el museu i la història 
d’algunes de les peces de la col·lecció de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer.  

Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 

Vilanova i la 

Geltrú 

La tomba de 
Sennedjem 

A través de la col·lecció egípcia de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, donada 
per Eduard Toda el 1886, farem un viatge en 
el temps per a conèixer la tradició i l’art de 
l’Antic Egipte.  

Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 

Vilanova i la 

Geltrú 

La Vilanova de 
Francesc de 
Papiol 

Itinerari urbà pels carrers i la història de 
Vilanova i la Geltrú en temps de Francesc de 
Papiol (1750-1817). En finalitzar el recorregut 
es visitarà el Museu Romàntic Can Papiol. 

Museu Romàntic 
Can Papiol 

Vilanova i la 

Geltrú 

Visita temàtica ‘El 
jardí dels mites’ 

Visita temàtica al voltant del gust per la 
mitologia i el classicisme al segle XIX, a 
través de la col·lecció de Can Papiol.  

Museu Romàntic 
Can Papiol 

Vilanova i la 

Geltrú 

Les dones hi 
eren. Visita 
comentada a 
l'Espai Far 

Visita comentada a l'Espai Far, centrada en 
el paper de la dona al llarg de la història del 
barri de mar i el món de mariners i 
pescadors, un àmbit tradicionalment masculí. 

Espai Far Vilanova 
i la Geltrú 

Vilanova i la 

Geltrú 

Visita guiada al 
Centre 
d'Interpretació del 
Romanticisme 
Manuel de 
Cabanyes. Masia 
d'en Cabanyes. 

La Masia d’en Cabanyes és una casa-
museu, on va viure el poeta romàntic Manuel 
de Cabanyes i actualment acull el Centre 
d’Interpretació del Romanticisme.Manuel de 
Cabanyes. Hi podem descobrir el llegat 
familiar, amb estances originals del segle 
XIX, objectes i decoració d’època. També és 
un espai per a l’organització de reunions i 
esdeveniments, oferint uns espais singulars. 

CIRMAC. Masia 
d'en Cabanyes 
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Vilanova i la 

Geltrú 

Visita guiada "El 
Col·leccionisme i 
Goya a la Masia 
d'en Cabanyes" 

A la Masia d’en Cabanyes, de manera 
permanent s'hi mostren una de les sèries 
que va fer Goya abans de marxar a l'exili. 
Los Disparates o Proverbios ( 1816-1824 i 
editada el 1864) van arribar a la Masia d'en 
Cabanyes, suposem de la mà del pintor 
Joaquim de Cabanyes. 

CIRMAC. Masia 
d'en Cabanyes 

Vilanova i la 

Geltrú 

Espais creatius 
de l'últim 
modernista: 
Alexandre de 
Cabanyes a la 
Masia 

La visita ens conduirà pels espais i els 
moments més íntims del pintor. Alexandre de 
Cabanyes va ser, tota la seva vida, un 
modernista. Després dels seus viatges a 
Paris i Munich, s'instal·la a Vilanova i la 
Geltrú.  

CIRMAC. Masia 
d'en Cabanyes 

Vila-rodona Visita guiada al 
Columbari romà 
de Vila-rodona 

Visita guiada al columbari romà de Vila-
rodona, situat als afores de la població 
conduïda per Maria de la Serra Rabadà Llort, 
historiadora de l’art i guia turística. 

Centre d' Estudis 
del Gaià 
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Arenys de 

Mar 

Visita 
teatralitzada: Un 
volt pel retaule 
major 

A càrrec de Roger Pou, actor, i Oriol De 
Antonio, violí. Darrere el retaule de Santa 
Maria hi ha un ofici, una passió, una 
història, una devoció, un art, un 
virtuosisme, una mestria, una vida, una 
guerra... 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar 

Calafell Poble en viu a la 
Ciutadella Ibèrica 
de Calafell 

Els alumnes de 6è de l'Escola Santa Creu 
es transformaran en autèntics ibers per 
ensenyar-nos com vivien i quins costums 
tenien els ibers que van habitar la 
Ciutadella ibèrica fa més de 2.000 anys.   

Ciutadella Ibèrica 

Corbera de 

Llobregat 

Visita guiada 
teatralitzada al 
nucli històric de 
Corbera de 
Llobregat 

Una manera única, divertida i entretinguda 
de conèixer la història del municipi 
adaptada a tots els públics. Vine a conèixer 
el passat d’aquesta vila mil·lenària de la mà 
d’uns personatges ben curiosos.  

Servei de Turisme- 
Ajuntament de 
Corbera de Llob. 

Corbera de 

Llobregat 

Visita guiada 
teatralitzada a 
l'església 
romànica de Sant 
Ponç 

Una manera única, divertida i entretinguda 
de conèixer la història del municipi i 
d'aquesta meravellosa joia del romànic de 
la mà d’uns personatges ben curiosos. 

Servei de Turisme- 
Ajuntament de 
Corbera de Llob. 

Cornellà de 

Llobregat 

La Torre de la 
Miranda i els 
increïbles 
projectes del 
comte de Bell.lloc 

Arnaldo de Mercader, el tercer comte de 
Bell-lloc obre les portes de la Torre de la 
Miranda, perquè els visitants puguin pujar 
fins a dalt de tot,  gaudir de les privilegiades 
vistes i conèixer una mica millor aquesta 
emblemàtica construcció de Cornellà, 
lligada a la història de l’antiga finca 
Mercader. 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

Falset Viu el Call Jueu 
de Falset 

Representació acompanyada de cants 
jueus medievals per a endinsar-se en la 
quotidianitat i la historia de la comunitat 
jueva falsetana. 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I AMICS DE 
FALSET 

Gironella Ruta històrica 
teatralitzada per 
Gironella 

El recorregut submergeix el visitant a 
conèixer els orígens de Gironella: la 
travessa del Llobregat pel Pont Vell, l'antiga 
presó de Gironella, la Torre de 
l'Homenatge, l'església vella de Santa 
Eulàlia... 

Ajuntament de 
Gironella 

Granollers Visita 
teatralitzada a la 
Tèrmica de Roca 
Umbert  

Visita teatralitzada a càrrec l'actor Jaume 
Amatller Serra, "Notxa". El fogoner, que era 
qui controlava el vapor de la caldera, ens 
farà un recorregut per l’espai de la Tèrmica 
on tantes hores hi havia passat vigilant les 
màquines. 

Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts 

les Avellanes 

i Santa Linya 

Visita guiada a 
l'ermita de Sant 
Miquel 

Expliquem els seus orígens, des del Castell 
i l'ermita antiga, fins a l'edifici actual, 
excavat a la roca. Aprofitarem per a fer una 
visita al Centre de Dinamització de 
Tartareu. 

AJUNTAMENT DE 
LES AVELLANES I 
SANTA LINYA 
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Llançà Visita 
teatralitzada 
Llançà Medieval 

El monjo Crispí havia viscut al monestir de 
Sant Pere de Roda durant anys i ha quedat 
totalment desfasat. Per a posar-se al dia ha 
vingut a veure la casa de l'Abat de Llançà, 
però li està costant molt adaptar-se al nou 
món i això li crearà moltes situacions 
còmiques.  

Oficina de Turisme 

Lleida Templer per un 
dia: Visita familiar 
per a descobrir el 
món dels 
Templers: Monjos 
i guerrers 

Passejar pel patrimoni d'una de les 
principals cases templeres, sentir-te com 
un autèntic templer i descobrir com 
s'organitzava la comanda templera, com 
era el dia a dia d'aquesta comunitat, etc. 

Ajuntament de Lleida 

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

De la mà d’un personatge molt singular 
revelarem els secrets de la vil·la d'època 
imperial, residència d’un il·lustre patrici 
romà, i passejarem arreu per descobrir les 
dependències decorades amb esplèndids 
mosaics de colors. 

Museu de Mataró 

Montcada i 

Reixach 

A tota màquina! 
Visita 
tetatralitzada a la 
Casa de les 
Aigües de 
Montcada i 
Reixac 

Una estona ben divertida amb els 
personatges més peculiars de la Casa de 
les Aigües, com el maquinista que feia el 
manteniment de les màquines de vapor que 
acull aquesta central del segle XIX, des 
d'on es captava aigua per endur-la cap a 
Barcelona.  

Museu Municipal de 
Montcada 

Montornès 

del Vallès 

Jornades 
Europees de 
Patrimoni, 2018. 
Mons Observans 

Una matinal a l'assentament romà d'època 
republicana del Mons Observans, situat 
entre els dos municipis. Durant el matí del 
dia 14 d'octubre es podrà visitar el jaciment 
de la mà d'especialistes i també hi hauran 
tallers i activitats pels més petits i pel 
conjunt de les famílies.  

ajuntament de 
Montornès del Vallès 

Rodonyà Visita 
teatralitzada al 
castell de 
Rodonyà 

Un recorregut teatralitzat per aquesta 
edificació de caràcter residencial i, a la 
vegada, centre d’una explotació 
agropecuària, com fou la baronia de 
Rodonyà, ens permet apropar-nos a la 
realitat històrica de l’edifici. 

Ajuntament de 
Rodonyà 

Tarragona Treballant al moll Baldomero Mallol, antic estibador del Port, 
ens explicarà els moments més rellevants 
de l'activitat comercial i laboral amb la 
incorporació de les grues elèctriques al 
primer terç del segle XX i com va afectar a 
les colles que feien l'estiba al moll.  

Port de Tarragona 

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

Els visitants podran descobrir, d'una 
manera divertida i a través de personatges 
que formaven part de l'entorn industrial, 
com funcionava una fàbrica tèxtil en aquella 
època i el procés de producció de la llana. 
Reserva prèvia a www.mnactec.cat 

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

Terrassa Visita 
teatralitzada: “De 
fàbrica a museu” 

Acompanyats del mestre d’obres de 
l’edifici, la visita permet conèixer el procés 
de construcció del Vapor Aymerich, Amat i 
Jover i algunes anècdotes que hi han 
succeït des dels seus inicis com a fàbrica 
fins a passar a ser un museu. Reserva 
prèvia al web www.mnactec.cat 

Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de 
Catalunya (Terrassa) 
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Algerri Reconeixem el 
patrimoni 
arqueològic 
d'Algerri a través 
de les ceràmiques 
del Castell 
d'Algerri 

Taller d'iniciació al reconeixement de la 
ceràmica identificada en les diverses 
excavacions arqueològiques realitzades al 
Castell d'Algerri.  

Ajuntament d'Algerri 

Artesa de 

Segre 

Producció i cuita 
de ceràmica 
neolítica "a cel 
obert" 

Taller de ceràmica neolítica i cuita "a cel 
obert" utilitzant llenya i material orgànic. El 
resultat final es podrà veure el diumenge al 
matí, quan es desenfornaran les peces. 
Activitat vinculada al 5è aniversari del 
centre que culminarà amb una gran festa 
els dies 20 i 21 d'octubre. 

Seró Espai 
Transmissor 

Avinyó Jornades 
participatives de 
pedra seca al 
terme d'Avinyó 

Taller a càrrec de Josep per conèixer de 
prop les tècniques mil·lenàries de 
construcció dels murs de pedra seca i 
participar en la restauració del camí 
ramader. Vine, participa-hi i ajuda a 
preservar el nostre patrimoni!  

Ajuntament d'Avinyó 

Castellcir Mas d'Esplugues 
a Castellcir - 
Ecomuseu del 
Moianès 

Taller de conserves de bolets i visita guiada 
a la casa. 

Consorci del 
Moianès/Ajuntament 
de Castellcir 

Cerdanyola 

del Vallès 

Vine a conèixer la 
masia de Can 
Coll i construeix la 
seva maqueta 

El diumenge 14 d'octubre es realitzarà una 
descoberta de la masia i el seu entorn. 
Posteriorment i guiats per una especialista, 
Xus Montoya, es pintarà i construirà la 
maqueta de la masia. Recomanat per a 
majors de 7 anys. 

Can Coll CEA Parc 
Natural Collserola 

Mataró Activitat familiar: 
El meu germà, en 
Jaume 

En Jordi Arenas en rebrà al menjador de 
casa seva, Ca l'Arenas, i ens presentarà la 
seva família. Coneixerem la casa on vivia 
aquest pintor mataroní, un edifici del segle 
XIX obra de l'arquitecte Emili 
Cabanyes. Posteriorment es realitzarà un 
taller de dibuixarem d’escenes familiars. 

Museu de Mataró 

Mataró Les tècniques 
artesanals i les 
noves formes de 
producció 

Taller centrat en dues de les tècniques 
artesanals presents a la casa: vitralls i 
esgrafiats, així com els sistemes 
constructius tradicionals i moderns que 
utilitza Puig i Cadafalch. Reserves a 
682156765 

Casa Coll i Regàs 

Moià Tallers al Parc 
Prehistòric de les 
Coves del Toll 

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

Museu de Moià 

Mollet del 

Vallès 

Taller obert de 
pintures rupestres 

Joc de pistes al voltant del Menhir de Mollet 
i taller de pintures rupestres amb pigments 
naturals. El taller estarà actiu durant 2 
hores en què els participants podran 
realitzar el taller lliurement. 

Museu Municipal 
Joan Abelló 
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Polinyà Els colors del 
Romànic 

Taller d'observació de les pintures murals 
de Sant Salvador i recreació de fragments 
amb la tècnica de pintura amb trempó. 
Activitat dividida en tres parts: presentació 
de l'Edat mitjana, entrada al temple i 
explicació d'alguns motius i realització del 
taller. 

Ajuntament de 
Polinyà, IES Polinyà 

Sant Cugat 

del Vallès 

Les olors de la 
vinya 

Mitjançant el sentit de l'olfacte, ens 
traslladarem al Sant Cugat de vinyes i blat 
de principis del s. XX. Activitat dins el 
programa de Dissabtes Familiars. 

Museus de Sant 
Cugat 

Sitges Visita-taller 
familiar. Cerca-
troba 

El propòsit d’aquesta activitat és descobrir 
l'edifici del Palau Maricel, conèixer la figura 
de l'americà Charles Deering tot jugant. La 
visita acaba dibuixant i pintant l’escut de 
Maricel en una rajola de fang cuit que els 
nens es podran emportar a casa.  

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Terrassa Fem un conte! El 
llibre gegant de la 
Seu d'Ègara 

La Seu d’Ègara s’omplirà de nens, nenes, 
il·lustradors, il·lustradores... per inventar i 
dibuixar històries relacionades amb aquest 
conjunt monumental. Entre tots plegats es 
crearà un llibre gegant de la Seu d'Ègara. 

Ajuntament de 
Terrassa 

Vilanova i la 

Geltrú  

Top Secret! 
Juguem a 
desxifrar el 
missatge amagat 
del Far 

Una activitat familiar on els nens i les nenes 
acompanyats d'un adult aprendran a 
desxifrar el missatge amagat al far, i també 
coneixeran els codis i senyals mariners.  

Espai Far Vilanova i 
la Geltrú 

Vilanova i la 

Geltrú 

Pinta el Jardí 
Romàntic de la 
Masia d'en 
Cabanyes. Visita 
familiar i taller 
infantil 

Visita de la masia i taller de pintura al 
mateix lloc on ho va fer Alexandre de 
Cabanyes: al jardí romàntic de la Masia. 
Proposem a nens i nenes que s’esplaïn en 
la seva creativitat recordant la peça pintada 
l'any 1925 (ara al museu de Montserrat): 
”El jardí del poeta”.  

CIRMAC. Masia d'en 
Cabanyes. 

Algerri Reconeixem el 
patrimoni 
arqueològic 
d'Algerri a través 
de les ceràmiques 
del Castell 
d'Algerri 

Taller d'iniciació al reconeixement de la 
ceràmica identificada en les diverses 
excavacions arqueològiques realitzades al 
Castell d'Algerri.  

Ajuntament d'Algerri 

Artesa de 

Segre 

Producció i cuita 
de ceràmica 
neolítica "a cel 
obert" 

Taller de ceràmica neolítica i cuita "a cel 
obert" utilitzant llenya i material orgànic. El 
resultat final es podrà veure el diumenge al 
matí, quan es desenfornaran les peces. 
Activitat vinculada al 5è aniversari del 
centre que culminarà amb una gran festa 
els dies 20 i 21 d'octubre. 

Seró Espai 
Transmissor 

Avinyó Jornades 
participatives de 
pedra seca al 
terme d'Avinyó 

Taller a càrrec de Josep per conèixer de 
prop les tècniques mil·lenàries de 
construcció dels murs de pedra seca i 
participar en la restauració del camí 
ramader. Vine, participa-hi i ajuda a 
preservar el nostre patrimoni!  

Ajuntament d'Avinyó 
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Cardedeu Concert a la Torre 
Viader 

Concert de petit format en l'entorn idíl·lic 
del jardí noucentista de la Torre de Viader, 
obra de Manel Joaquim Raspall, arquitecte 
modernista i noucentista autor de moltes de 
les cases per l'estiueig a Cardedeu.  

Ajuntament de 
Cardedeu 

Cerdanyola 

del Vallès 

Sessió del 
Festival de 
Curtmetratges 
[C]Screen Tardor 

[C]Screen és un festival de curtmetratges 
no competitiu que té com a objectiu 
principal mostrar les últimes tendències 
cinematogràfiques europees. L'organitza 
l'entitat Plat Artístic i enguany és la tercera 
edició.  

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Cornellà de 

Llobregat 

Concert: Windows 
amb Banus Duo 
al Palau Mercader 

Banus Duo presenten el seu primer 
projecte musical Windows, una proposta 
que combina el tango i la música 
llatinoamericana amb obres 
contemporànies.  

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

Cubelles Música & 
patrimoni 

Taula rodona sobre el paper dels safareigs 
a càrrec de Marta Alari i l'Alba Garcia. Tot 
seguit es podrà gaudir d'un concert acústic 
de jazz i bossa nova al mateix 
recinte. Actuarà el grup Gaby Ardèbol & 
Leo Tejedor Jazz duet. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Flix Portes obertes al 
Castell Nou amb 
música 

El Castell Nou fou edificat el 1874, en el 
decurs de la tercera carlinada, sota la 
direcció del mestre d’obres tortosí Gaetà 
Blanch Sebastià, amb la col·laboració 
forçosa d’habitants de Flix i pobles de la 
rodalia.  Portes obertes amb actuació 
musical a càrrec de l'Orfeó de Flix i l'Escola 
de música de Flix. 

Associació Cultural 
La Cana 

la Fatarella L'Escola de 
Música Municipal 
de la Fatarella a 
Sant Andreu 

Actuació de l’Escola de Música Municipal 
de la Fatarella a l'església de Sant Andreu, 
principal centre de culte de la Fatarella. 

Ajuntament de la 
Fatarella 

Manresa Concert de gòspel A la Basílica Santa Maria de la Seu de 
Manresa, concert de gòspel del grup The 
River Troup en motiu del Dia de la Seu. 

Basílica Santa Maria 
de la Seu de 
Manresa 

Mont-roig del 

Camp 

Espectacle Els 
rentadors 

L'espectacle que tindrà lloc als rentadors 
del poble de Mont-roig ens transporta a 
través de la música i la dansa a un passat 
on els rentadors dels nostres pobles 
estaven plens de dones que hi rentaven, 
picaven, ensabonaven i esbandien la roba 
mentre s'explicaven secrets, reien o 
cantaven.  

Ajuntament de Mont-
roig del Camp 

Os de 

Balaguer 

IV Concert 
d'Orgue del 
Monestir de les 
Avellanes 

Concert d'orgue a l'església del Monestir de 
les Avellanes a càrrec de Miscelánea XVIII-
21 amb Francisco Gil a l'oboè i Saskia 
Roures a l'orgue. Acte dins el XX Festival 
de Música de Tardor d'Orgues de Ponent i 
del Pirineu. 

Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de 
les Avellanes 
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Solsona Concert amb The 
Mentres a la 
terrassa del 
Museu D. i C. de 
Solsona 

Després de la jornada de portes obertes, 
concert a la terrassa del museu amb el 
grup solsoní The Mentres. Música jove en 
el marc del conjunt catedralici per celebrar 
les Jornades Europees de Patrimoni. 

Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Terrassa Concert de Ferran 
Palau al pati del 
Museu Nacional 
de la Ciència i de 
la Tècnica de 
Catalunya 
(mNACTEC) 

Amb motiu de les Jornades Europees del 
Patrimoni (JEP), el mNACTEC oferirà un 
concert-vermut del músic Ferran Palau al 
pati històric del museu. En el concert es 
presentarà Blanc, el tercer disc en solitari 
del compositor i guitarra del grup català 
Anímic.  

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

Tona El jaciment del 
Camp de les 
Lloses a través de 
dues propostes 
audiovisuals 

Projecció de dues propostes audiovisuals 
sobre el jaciment del Camp de les Lloses. 
Una animació de Marc Moreno, adreçada a 
públic escolar i a un públic generalista 
interessat en arqueologia i un documental 
de Toni Moreno sobre la darrera campanya 
d’excavacions que mostra el treball de 
camp i laboratori amb la participació de tot 
l’equip. 

Centre 
d'Interpretació del 
Camp de les Lloses 

Vallirana Concert de 
guitarra clàssica a 
la Masia-Molí de 
Can Batlle 

La Masia Molí de Can Batlle és una masia 
del s. XVII, on es poden visitar alguns dels 
seus elements originaris així com dos 
molins fariners: un de rodet horitzontal del 
s. XV i un altre, del s. XIX mogut per una 
gran roda de calaixos o sínia de més de 10 
m de diàmetre, única a la província de 
Barcelona i de les poques que queden en 
el territori català. En aquest entorn us 
oferim un concert de guitarra clàssica.  

Ajuntament de 
Vallirana 

Vallirana Ai, La Farina! Espectacle de titelles amb tècnica txeca i 
actors. En el centre d'interpretació dels 
molins fariners de Can Batlle, la Magdalena 
i en Panet han vingut a explicar un conte, 
en la seva rivalitat per qui l’explicarà, 
descobriran com es fa el pa.  

Ajuntament de 
Vallirana 
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Avinyó Presentació del 
llibre "República 
pagesa", a càrrec 
de la seva autora 
Montserrat Tura 

Montserrat Tura parteix de la història del 
seu avi, Feliu Tura i Valldoriola, que fou un 
dirigent del moviment rabassaire del 
tombant de segle XX, el moviment dels 
pagesos que no tenien terres, que les 
tenien arrendades pel contracte de rabassa 
morta.  

Ajuntament d'Avinyó 

Bigues i 

Riells 

Conferència 
sobre la història i 
l’evolució 
arquitectònica del 
Castell de 
Montbui 

Conferència a càrrec de Josep Maria Vila i 
Carabasa, historiador i arqueòleg, on 
explica la història i l’evolució arquitectònica 
del Castell de Montbui.  

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

Castellar del 

Vallès 

Jornada sobre el 
patrimoni cultural 
de les Arenes 

Jornada per difondre el patrimoni cultural 
de la zona de les Arenes de Castellar del 
Vallès. El seu veïnat, caracteritzat per 
edificis modernistes i nascut com a nucli 
d'estiueig a inicis del segle XX, ha sabut 
conservar la seva identitat fins al present. 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès i 
CECV-AH 

Cubelles Taula rodona: Els 
safareigs de 
Cubelles i el seu 
entorn 

Coneixerem la història dels safareigs de 
Cubelles i del seu entorn, tenint en compte 
el paper de la dona en aquest espai social i 
de convivència.  

Ajuntament de 
Cubelles 

el Port de la 

Selva 

El poble medieval 
abandonat de 
Santa Creu de 
Rodes: 12 anys 
d'excavacions 
arqueològiques 

Conferència a càrrec de les arqueòlogues 
Imma Ollich, Montserrat Mataró i Anna Ma. 
Puig, directores de les 12 campanyes 
d'excavacions al poble medieval abandonat 
de Santa Creu de Rodes.  

Espai Port. 
Ajuntament del Port 
de la Selva 

Guardiola de 

Berguedà 

Redescobrim el 
Castell de 
Guardiola de 
Berguedà, deu 
camps de treball 

Conferència sobre els deu camps de treball 
d’arqueologia fets al castell de Guardiola de 
Berguedà i les transformacions d’aquest 
jaciment. 

Torre de Guaita 

la Seu 

d'Urgell 

Descobrint el 
quadre d'Hèrcules 

Xerrada sobre el quadre d'Hèrcules, que 
actualment està a la primera planta de 
l'Espai Ermengol, al Museu de la Ciutat. Es 
donarà una visió artística del quadre i 
s’explicarà la relació d'Hèrcules amb la 
ciutat d'Urgell. 

Espai Ermengol - 
Museu de la Ciutat 

Malgrat de 

Mar 

Jornada sobre el 
patrimoni a 
Malgrat 

“Els museus: quin sentit tenen avui en dia. 
Cada poble=un museu?” Conferència de 
l’Olga López Miguel, presidenta de 
l’Associació de Museòlegs de Catalunya, i 
taula rodona per parlar sobre patrimoni. 

Servei d'Arxiu 
Municipal de Malgrat 
de Mar 

Manresa Santa Clara de 
Manresa: 
clarisses i 
dominiques a un 
espai actiu 
d'espiritualitat. 

A càrrec de la Dra. Araceli Rosillo Luque, 
Responsable del Fons Antic de l’Arxiu-
Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, 
amb la participació de Sor Lucia Caram. La 
conferència repassarà els esdeveniments 
més destacats de la presència de les 
clarisses a Manresa. 

Associació pel 
Museu Comarcal de 
Manresa 
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Móra la Nova 2nes Xerrades 
divulgatives sobre 
la Línia dels 
Directes 

Xerrada "Els dipòsits de locomotores de 
vapor a Espanya. El cas de Mora la Nova" 
a càrrec de Joan Alberich González, 
geògraf, professor del Departament de 
Geografia de la URV i membre del Consell 
de Redacció de la Revista de Historia 
Ferroviària.  

Museu del Ferrocarril 
a Móra la Nova (S. 
mNACTEC) 

Reus Memòria d'un 
edifici: 
l'Escorxador 
Municipal de 
Reus de Pere 
Caselles. Taula 
rodona 

Taula rodona sobre l'edifici de l'Escorxador 
Municipal de Reus vist des de diferents 
punts de vista de diversos testimonis que 
han viscut la remodelació de l'edifici fins el 
que és actualment la Biblioteca Central 
Xavier Amorós, entre d'altres. 

Biblioteca Central 
Xavier Amorós (Ajt 
de Reus) 

Sant Antoni 

de Calonge 

Conferència: 
Alteracions 
històriques de la 
posició i defensa 
de la platja sota 
El Collet de Sant 
Antoni 

Hi ha localitzacions que faciliten successius 
assentaments humans, cas del Collet de 
Sant Antoni, on sobre restes de la vil·la 
romana, sorgí el medieval monestir de 
monges benedictines. L'actual població 
nasqué arran de la platja el segle XVIII. 

Ateneu Popular de 
Calonge 

Sant Pau de 

Segúries 

Conferència: El 
patrimoni 
industrial a la Vall 
de Camprodon 

Viatge per la memòria industrial de la Vall 
de Camprodon. Conferència a càrrec del 
País d'Art i Història Transfronterer.  

PAHT les Valls 
Catalanes 

Santa 

Margarida i 

els Monjos 

Xerrada: La 
Guerra Civil a 
Santa Margarida i 
els Monjos, com 
la presència de 
l’aeròdrom 
transformarà el 
municipi 

Xerrada sobre la Guerra Civil a Santa 
Margarida i els Monjos. 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els 
Monjos 

Sitges Presentació de 
les actes del I 
Simposi 
Internacional 
sobre el 
Noucentisme 

El simposi es va realitzar l’any 2014 i va 
comptar amb la participació d'especialistes 
nacionals i internacionals que analitzaren 
primer terç del segle XX a Catalunya i a 
Europa. 

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Sitges Presentació 
Centenari Maricel 
i del projecte de 
reforma integral 

Presentació d’un ambiciós pla de 
rehabilitació estructural i museïtzació del 
Palau. La presentació anirà a càrrec de 
Vinyet Panyella, Directora-gerent del 
Consorci del Patrimoni de Sitges 

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Sitges 7a. Jornada 
mercat de l'Art i 
Col·leccionisme i 
Museus 

Aquesta Jornada és una iniciativa per 
aprofundir en l’estudi del col·leccionisme 
d’art a Catalunya. Cal reserva prèvia-
aforament limitat. Reserves a 93.894.03.64 
ext.1  

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Vallfogona de 

Ripollès 

Milany, un castell 
mil·lenari 

Els tècnics que hi intervenen exposaran les 
troballes i ens acostaran a la història 
documentada del castell i els senyors de 
Milany. 

Ajuntament de 
Vallfogona de 
Ripollès 
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Vandellòs i 

l'Hospitalet 

de l'Infant 

Patrimoni enterrat 
a l’Hospitalet de 
l’Infant: 
Conferències 
sobre les 
intervencions al 
nostre territori i a 
l'Hospital del Coll 
de Balaguer 

Conferències: “Intervencions 
arqueològiques al nostre territori”, a càrrec 
de la Sra. Imma Teixell, arqueòloga. 
“Excavacions a l'Hospital del Coll de 
Balaguer”, a càrrec del Sr. Isidre Pastor, 
arqueòleg.  

Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet del Infant 

Vandellòs i 

l'Hospitalet 

de l'Infant 

Patrimoni enterrat 
a l’Hospitalet de 
l’Infant: 
Conferència Els 
darrers caçadors 
al sud de 
Catalunya 

Conferència: “Els darrers caçadors al sud 
de Catalunya”, a càrrec de Dídac Roman 
(UV), Esteban Álvarez (Universitat de 
Salamanca i )Marian Cueto (Universidad de 
Cantabria)  

Centre d'Estudis de 
l'Hospitalet del Infant 

Vilanova i la 

Geltrú 

Vols conèixer els 
Goyas de la 
Masia d'en 
Cabanyes? 

Goya és poc conegut com a gravador. A la 
Masia d’en Cabanyes, de manera 
permanent s'hi mostren una de les sèries 
que va fer Goya abans de marxar a l'exili: 
Los Disparates o Proverbios (1816-1824 i 
editada el 1864).  

CIRMAC. Masia d'en 
Cabanyes. 

Vilanova i la 

Geltrú 

Presentació de 
les preactes de 
les XXVII 
Jornades 
d'Estudis 
Penedesencs: 
muralles urbanes. 
Diàleg entre 
urbanisme i 
patrimoni 

La publicació que es presenta recull les 
ponències i comunicacions que es 
realitzaran al llarg de les Jornades. Acte 
presentat per Glòria Garcia, presidenta del 
Consell Comarcal del Garraf amb la 
intervenció de Dolors Garcia, presidenta en 
funcions de l’IEP i representants del comitè 
científic de les Jornades. 

CIRMAC. Masia d'en 
Cabanyes. 
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Abrera Exposició 
temporal "Espais 
d’art: natura, 
cultura i paisatge" 

En relació a la construcció de l'obra original 
de Land Art "Caramell" de Víctor Mata al 
torrent Gran d'Abrera, s'exposarà al Mercat 
Municipal l'exposició temporal Espais d’art: 
natura, cultura i paisatge. Una mostra de 
diferents intervencions realitzades per 
l’Associació Land Art de Catalunya (LAAC). 

Ajuntament d'Abrera 

Agramunt El romànic cara a 
cara. La portalada 
del Monestir de 
Ripoll davant 
l'església de 
Santa Maria 
d'Agramunt. 

L'exposició itinerant sobre la portalada 
romànica del Monestir de Ripoll s'aturarà a 
Agramunt coincidint amb les Jornades 
Europees de Patrimoni. Aquesta serà una 
bona avinentesa per apreciar diferents 
estils del romànic català i alhora aprofundir 
en el coneixement de dues peces 
arquitectòniques de referència de l'època 
medieval. 

Ajuntament 
d'Agramunt 

Canet de Mar Inauguració de 
l'exposició Lluïsa 
Vidal, pintora 
modernista a la 
Casa Museu 
Domènech i 
Montaner 

Inauguració de l'exposició Lluïsa Vidal, 
pintora modernista, coincidint amb el 
centenari de la seva mort. Comissariada 
per la historiadora Consol Oltra, aquesta 
exposició pretén donar a conèixer una 
pintora que, si bé en el seu temps va tenir 
força reconeixement, la història quasi ha 
oblidat, injustament. Un itinerari expositiu 
amb els temes més representatius de la 
pintora, com el cos nu, el cos vestit, la 
maternitat o la intimitat. 

Ajuntament de Canet 
de Mar 

el Vendrell Exposició XX 
Concurs de 
Fotografia del 
Vendrell: 
Rellotges amb 
història de la 
comarca del Baix 
Penedès 

Exposició de les fotografies guanyadores i 
de totes les presentades al XX Concurs de 
Fotografia del Vendrell. El concurs busca 
promoure el coneixement del territori 
mitjançant la recerca per fotografiar els 
indrets patrimonials, 
històrics,  artístics,  arqueològics  i  naturals
 dela  comarca del Baix Penedès, i donar-
los a conèixer. 

Ajuntament del 
Vendrell - Regidoria 
de Cultura 

Manresa L’entorn dels 
Panyos en 
fotografies 

Mostra de fotografies en blanc i negre de la 
fàbrica dels Panyos i el seu entorn durant 
els anys 90, realitzades per Josep Ignasi 
Oms Llohis. La inauguració de l'exposició 
és el dia 11 d'octubre a les 19h i romandrà 
oberta fins al dia 22 d'octubre.  

Fundació Aigües de 
Manresa - Junta de 
la Sèquia 

Navarcles XV Concurs de 
fotografia 
Navarcles 

XV Concurs de fotografia Navarcles. Tema 
de les fotos: carrers, fonts, masies, 
barraques de vinya, de l'horta, rius, ponts... 
elements característics i patrimonials de 
Navarcles i voltants. L'exposició romandrà 
oberta fins al dia 28 d'octubre. 

Ajuntament de 
Navarcles 

Olesa de 

Montserrat 

"Del pergamí al 
cel·luloide" 

L'Arxiu Històric Municipal d'Olesa de 
Montserrat mostra els materials restaurats 
en els darrers anys en col·laboració amb el 
Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya i la Filmoteca de Catalunya. 

Xarxa d'Arxius 
Municipals 
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Sant Antoni 

de Calonge 

Exposició: 
Història de la línia 
de la costa i la 
seva defensa, 
sota d'El Collet de 
Sant Antoni 

L'evolució històrica, tan de la línia de la 
platja com de les torres de defensa, es 
presentarà de manera entenedora a través 
d'una exposició específica adreçada als 
escolars de la localitat, que el públic en 
general podrà veure durant el matí i la tarda 
del divendres i dissabte. 

Ateneu Popular de 
Calonge 

Terrassa Exposició 
fotogràfica: “Més 
enllà de 
Mauthausen. 
Francesc Boix, 
fotògraf” 

Exposició produïda pel Museu d’Història de 
Catalunya que presenta el testimoni del 
fotògraf català Francesc Boix que va 
sobreviure a l’internament al camp nazi de 
Mauthausen i en va retratar l’alliberament.  

Museu de Terrassa 

Vilassar de 

Dalt 

Exposició: 5a 
Mostra 
d’Arquitectura del 
Maresme i 2a 
Edició Premi Puig 
i Cadafalch del 
Maresme 

Aquesta exposició, impulsada pel Col·legi 
d’Arquitectes i l’Ajuntament de Mataró, té 
com objectiu principal contribuir al 
coneixement i valoració de l’arquitectura 
que s’està realitzant en l’àmbit territorial del 
Maresme, així com al reconeixement de les 
persones que ho fan possible. 
 

Museu Arxiu Vilassar 
de Dalt 

Abrera Exposició 
temporal "Espais 
d’art: natura, 
cultura i paisatge" 

En relació a la construcció de l'obra original 
de Land Art "Caramell" de Víctor Mata al 
torrent Gran d'Abrera, s'exposarà al Mercat 
Municipal l'exposició temporal Espais d’art: 
natura, cultura i paisatge. Una mostra de 
diferents intervencions realitzades per 
l’Associació Land Art de Catalunya (LAAC). 

Ajuntament d'Abrera 

Agramunt El romànic cara a 
cara. La portalada 
del Monestir de 
Ripoll davant 
l'església de 
Santa Maria 
d'Agramunt. 

L'exposició itinerant sobre la portalada 
romànica del Monestir de Ripoll s'aturarà a 
Agramunt coincidint amb les Jornades 
Europees de Patrimoni. Aquesta serà una 
bona avinentesa per apreciar diferents 
estils del romànic català i alhora aprofundir 
en el coneixement de dues peces 
arquitectòniques de referència de l'època 
medieval. 

Ajuntament 
d'Agramunt 

Canet de Mar Inauguració de 
l'exposició Lluïsa 
Vidal, pintora 
modernista a la 
Casa Museu 
Domènech i 
Montaner 

Inauguració de l'exposició Lluïsa Vidal, 
pintora modernista, coincidint amb el 
centenari de la seva mort. Comissariada 
per la historiadora Consol Oltra, aquesta 
exposició pretén donar a conèixer una 
pintora que, si bé en el seu temps va tenir 
força reconeixement, la història quasi ha 
oblidat, injustament. Un itinerari expositiu 
amb els temes més representatius de la 
pintora, com el cos nu, el cos vestit, la 
maternitat o la intimitat. 

Ajuntament de Canet 
de Mar 

el Vendrell Exposició XX 
Concurs de 
Fotografia del 
Vendrell: 
Rellotges amb 
història de la 
comarca del Baix 
Penedès 

Exposició de les fotografies guanyadores i 
de totes les presentades al XX Concurs de 
Fotografia del Vendrell. El concurs busca 
promoure el coneixement del territori 
mitjançant la recerca per fotografiar els 
indrets patrimonials, 
històrics,  artístics,  arqueològics  i  naturals
 dela  comarca del Baix Penedès, i donar-
los a conèixer. 

Ajuntament del 
Vendrell - Regidoria 
de Cultura 
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Manresa L’entorn dels 
Panyos en 
fotografies 

Mostra de fotografies en blanc i negre de la 
fàbrica dels Panyos i el seu entorn durant 
els anys 90, realitzades per Josep Ignasi 
Oms Llohis. La inauguració de l'exposició 
és el dia 11 d'octubre a les 19h i romandrà 
oberta fins al dia 22 d'octubre.  

Fundació Aigües de 
Manresa - Junta de 
la Sèquia 

Navarcles XV Concurs de 
fotografia 
Navarcles 

XV Concurs de fotografia Navarcles. Tema 
de les fotos: carrers, fonts, masies, 
barraques de vinya, de l'horta, rius, ponts... 
elements característics i patrimonials de 
Navarcles i voltants. L'exposició romandrà 
oberta fins al dia 28 d'octubre. 

Ajuntament de 
Navarcles 

Olesa de 

Montserrat 

"Del pergamí al 
cel·luloide" 

L'Arxiu Històric Municipal d'Olesa de 
Montserrat mostra els materials restaurats 
en els darrers anys en col·laboració amb el 
Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya i la Filmoteca de Catalunya. 

Xarxa d'Arxius 
Municipals 

Sant Antoni 

de Calonge 

Exposició: 
Història de la línia 
de la costa i la 
seva defensa, 
sota d'El Collet de 
Sant Antoni 

L'evolució històrica, tan de la línia de la 
platja com de les torres de defensa, es 
presentarà de manera entenedora a través 
d'una exposició específica adreçada als 
escolars de la localitat, que el públic en 
general podrà veure durant el matí i la tarda 
del divendres i dissabte. 

Ateneu Popular de 
Calonge 
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Aiguamúrcia Portes obertes al 
Reial Monestir de 
Santes Creus 

Santes Creus va tenir el seu moment de 
més esplendor als segles XIII i XIV. Els reis 
Pere el Gran i Jaume II el Just i la seva 
muller Blanca d'Anjou el van escollir com a 
panteó. Les seves restes reposen a 
l'església en dos monuments funeraris, 
considerats obres cabdals del primer gòtic 
català i els únics que ens han pervingut 
intactes de reis de la Corona d'Aragó.  

Reial Monestir de 
Santes Creus 
(Aiguamúrcia) 

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

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

Vil·la romana dels 
Munts (Altafulla) 

Arbúcies Portes Obertes al 
Museu Etnològic 
del Montseny 

El Museu Etnològic del Montseny obre 
les portes de les seves 15 sales d'exposició 
permanent, que mostren l'evolució en les 
formes de vida dels habitants del 
Montseny.  

Museu Etnològic del 
Montseny - la 
Gabella 

Balaguer Portes endins. 
Visita als espais 
no visitables del 
Museu de La 
Noguera 

Portes endins el museu conserva infinitats 
d'objectes que no es troben exposats als 
espais públics. Quan un objecte entra al 
museu s'inicia tot un procés per 
documentar-lo i conservar-lo. Si voleu 
descobrir que hi ha portes endins els 
tècnics del museu us acompanyaran a la 
visita guiada pels espais no visitables. 

Museu de la 
Noguera 

Banyoles Jornada de portes 
obertes als 
Museus de 
Banyoles (Museu 
Arqueològic i 
Museu Darder) 

Els Museus de Banyoles us obren les 
seves portes, dins l’horari dominical, per tal 
de que pugueu gaudir del patrimoni natural, 
cultural, paleontològic, arqueològic i històric 
que salvaguarden els museus de la ciutat. 

Museu Arqueològic 
de Banyoles i Museu 
Darder 

Barcelona Jornada de 
Portes Obertes al 
Museu 
d'Arqueologia de 
Catalunya 

Vine a gaudir gratuïtament de la nostra 
exposició permanent, i de la l’exposició 
temporal “L’esplendor dels castells 
medievals catalans”, no te la perdis! 

Museu d’Arqueologia 
de Catalunya – 
Barcelona 

Barcelona Obrim el taller de 
restauració del 
Museu Marítim de 
Barcelona 

Activitat destinada al públic general, amb 
l'objectiu de difondre la feina de 
conservació i restauració  que les 
professionals del Museu marítim de 
Barcelona porten a terme en els fons 
patrimonials que el museu custodia. 
Reserva prèvia a salapt@mmb.cat 

Consorci de les 
Drassanes Reials i 
Museu Marítim 
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Barcelona Jornades de 
portes obertes del 
Laboratori de 
Conservació-
Restauració del 
MACBA 

Jornada de portes obertes del Laboratori de 
Conservació-Restauració del MACBA 

MACBA. Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona 

Bellpuig Portes obertes al 
Convent de Sant 
Bartomeu 
(Bellpuig) 

El convent de Sant Bartomeu de Bellpuig 
és producte d'un món en transformació: 
testimoni del pas del gòtic al Renaixement, 
i de l'aparició d'una nova mentalitat que 
busca la transcendència de l'individu, de la 
seva glòria i el seu honor, més enllà de la 
mort.  

Convent de Sant 
Bartomeu (Bellpuig) 

Besalú Portes obertes a 
l'Espai Besalú 

El centre d'interpretació Espai Besalú tindrà 
portes obertes per tots aquells que vulguin 
conèixer més sobre la història de la vila, 
des dels seus orígens fins l’actualitat. Hi ha 
una selecció de peces arqueològiques de 
totes les èpoques i alguns documents 
provinents de l’arxiu històric del municipi. 

Ajuntament de 
Besalú 

Calaf Portes obertes a 
l'ermita de Sant 
Sebastià 

És un edifici religiós considerat Bé d’Interès 
Local, situat al turó de Sant Sebastià. És 
d’una arquitectura senzilla, on hi destaca 
l’arc de mig punt a la porta de l’entrada i el 
seu campanar d’espadanya o de cadireta. 
Es va construir l’any 1690, en agraïment 
per haver salvat el poble calafí de la pesta 
negra l’any 1651. Actualment, s’hi celebra 
un aplec cada 1 de maig. 

Ajuntament de Calaf 

Calafell Jornada de 
Portes Obertes al 
Patrimoni Històric 
de Calafell 

Del 12 al 14 els espais del patrimoni 
històric de Calafell estaran oberts al públic: 
Ciutadella Ibèrica, Castell de la Santa Creu, 
Centre d'Interpretació del Calafell Pescador 
"La Confraria", Museu Casa Barral. 

Ciutadella Ibèrica 

Calella Jornada de portes 
obertes al Museu-
Arxiu Municipal 
de Calella 

La visita al Museu ens endinsa en les 
activitats fabrils dels segles XVIII, XIX i XX, 
ens permet contemplar l'esplendor d'una 
farmàcia amb tocs modernistes, podem 
gaudir de la bellesa de les creacions tèxtils 
amb una extensa mostra de vestits, 
brodats, blondes i casaques. Tot plegat, 
una recreació per als sentits. 

Museu Arxiu 
Municipal de Calella 

Calella Jornada de portes 
obertes al Museu 
del Turisme de 
Calella 

Aquest espai mostra de manera atractiva, 
didàctica i participativa la història del 
turisme i els seus efectes socioculturals i 
econòmics a nivell global. La visita proposa 
un passeig a través de la història del 
turisme, explicant des de les rutes dels 
primers viatgers i exploradors fins a 
l'actualitat del sector.  

Museu del Turisme 

Cambrils Portes obertes a 
Cambrils 

Portes obertes als espais Molí de les Tres 
Eres, Torre del Port, Torre de l'Ermita i 
Vil·la Romana de la Llosa. A més, al Museu 
Molí de les Tres Eres es poden fer visites 
guiades al molí fariner hidràulic en els 
horaris de demostració establerts.  

Museu d'Història de 
Cambrils 
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Cardona Portes obertes al 
Castell de 
Cardona 

El pas de la història ha deixat la seva 
empremta a cada racó del castell de 
Cardona: la torre de l'homenatge on perviu 
el castell comtal, l'església com a testimoni 
de la canònica, el pati gòtic del palau dels 
ducs de Cardona, les muralles de la guerra 
de Successió o el parador que reconverteix 
en hotel les dependències militars.  

Castell de Cardona 
(Bages) 

Castelló 

d'Empúries 

Portes obertes a 
l'Ecomuseu-
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries 

Visita l'Ecomuseu-Farinera, l'exposició 
permanent incorpora una sèrie de suports: 
maquetes, audiovisuals, mostres... que 
permeten conèixer d'una manera amena i 
experimental aquesta fàbrica de farines de 
finals del s. XIX. Durant els tres dies al 
museu podreu contemplar les obres 
d'artistes com Carles Arfelis, Enric 
Solanilla, Constanseu... que participen en 
la "Ruta de l'art", que enguany arriba a la 
seva 11a edició.  

Ecomuseu-Farinera 

Castellterçol Portes obertes a 
la Casa Museu 
Prat de la Riba 

La casa museu Prat de la Riba vol recordar 
la figura d'aquest polític, peça cabdal de la 
política de principis del segle XX. Aquesta 
casa, on va néixer i va morir, preserva 
l'ambient i el mobiliari de l'època i ens 
permet endinsar-nos en els espais familiars 
i de treball de Prat de la Riba. 

Casa Museu Prat de 
la Riba 
(Castellterçol) 

Celrà Jornada de portes 
obertes a la Torre 
Desvern i visita 
familiar amb taller 
de sabons 
artesanals al Parc 
de les Olors 

Obrim les portes de la torre romànica més 
emblemàtica de Celrà, la Torre Desvern, on 
es podran veure els últims treballs 
arqueològics que van descobrir les bases 
de la torre visigòtica. També es podrà rebre 
informació del projecte de restauració i els 
plans de futur per a la Torre Desvern. 
Reserva prèvia a 662.196.236 

Ajuntament de Celrà 

Cerdanyola 

del Vallès 

Jornada de 
Portes Obertes 
Museu Ca 
n'Oliver 

El Museu de Ca n’Oliver obrirà les seves 
portes als visitants perquè puguin visitar 
l’exposició permanent sobre la Cultura 
Ibèrica en la que els objectes, els 
interactius i les imatges s’intercalen per 
presentar un món que va desaparèixer fa 
més de 2000 anys. 

Museu i Poblat Ibèric 
de Ca n'Oliver 

Cerdanyola 

del Vallès 

Portes obertes al 
Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Portes obertes a les exposicions del Museu 
d'Art de Cerdanyola 

Museu d'Art de 
Cerdanyola 

Constantí Jornada de portes 
obertes al Conjunt 
monumental de 
Centcelles 

Centcelles és un magnífic conjunt 
arquitectònic que ens trasllada al final de 
l’època romana al nostre territori. Dins de la 
sala principal es conserva gran part del 
mosaic que decora la cúpula. Es tracta del 
mosaic de cúpula de temàtica cristiana més 
antic del món romà. 

Vil·la romana de 
Centcelles 
(Constantí) 

el Cogul Portes obertes al 
Conjunt rupestre 
de La Roca dels 
Moros - El Cogul 

Les pintures rupestres de La Roca dels 
Moros del Cogul constitueixen un dels 
referents més destacats de l'art rupestre de 
l'arc mediterrani. Va ser el primer conjunt 
de pintures prehistòriques documentat 
científicament a Catalunya. L'any 1998 les 
pintures rupestres de La Roca dels Moros 

Roca dels Moros (El 
Cogul) 
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van ser declarades patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. 

el Port de la 

Selva 

Portes obertes al 
Conjunt 
monumental de 
Sant Pere de 
Rodes 

El centre del conjunt és el monestir de sant 
Pere, que va esdevenir el monestir més 
important del comtat d'Empúries tant pel 
paper rellevant dels seus abats com per ser 
un important centre de pelegrinatge gràcies 
a les relíquies que custodiava.  

Conjunt Monumental 
de Sant Pere de 
Rodes (Port de la 
Selva) 

Flix Portes obertes al 
Refugi antiaeri 
amb música 

El Refugi del carrer de Sant Josep / Placeta 
de la Música es troba en bon estat de 
conservació, té uns 60 metres i un tram 
està revestit de formigó, s’hi ha trobat una 
escrit que fa referència al bombardeig del 
23 d febrer, és aquest refugi el que s’ha 
museïtzat. A les 19,30 obrirem les portes 
del Refugi antiaeri  i assistirem a l'actuació 
musical a càrrec de l'Orfeó de Flix i l'Escola 
de música de Flix. 

Associació Cultural 
La Cana 

Girona Jornades de 
portes obertes al 
Museu d'Història 
de Girona 

Obrirem durant tot els tres dies de 
celebració de manera gratuïta per tal de 
donar a conèixer el Museu d'Història de 
Girona  i aconseguir la implicació social en 
la salvaguarda i valoració del patrimoni 
històric gironí. 

Ajuntament de 
Girona 

Girona Portes Obertes al 
Museu d'Història 
dels Jueus 

El Museu presenta la història de les 
comunitats jueves que al llarg de tota l'edat 
mitjana varen formar part i varen contribuir 
a la trajectòria històrica i al 
desenvolupament cultural i científic de 
Catalunya.  

Museu d'història dels 
jueus 

Gironella Portes obertes als 
equipaments 
patrimonials 
municipals de 
Gironella 

El municipi obre les portes de tots els 
equipaments municipals visitables del nucli 
històric (esglésies, presó, torres, etc.), així 
com la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou 
per tal que us pugueu impregnar d ela vida 
en una colònia tèxtil del segle passat. 

Ajuntament de 
Gironella 

la Morera de 

Montsant 

Portes Obertes a 
la Cartoixa 
d'Escaladei 

La cartoixa d'Escaladei es troba en el fons 
d'una vall, protegida per la serralada de 
Montsant. En aquest espai tranquil, els 
monjos cartoixans van seguir un model de 
vida marcat pel silenci i l'oració, combinant 
la solitud eremítica amb l'empara de la vida 
comunitària. Escaladei va ser la primera 
cartoixa de la península i va intervenir en la 
fundació de moltes de les que es van crear 
posteriorment.  

Cartoixa d’Escaladei 
(La Morera del 
Montsant) 

la Pobla de 

Claramunt 

Portes obertes al 
Castell de 
Claramunt 

El castell de Claramunt s'aixeca sobre un 
pujol, dominant la conca d'Òdena. La seva 
història, marcada pels conflictes bèl·lics, 
està plena de destruccions i 
reconstruccions, però, malgrat tot, ha 
conservat fins avui la seva estructura i 
l'impressionant aspecte de fortalesa. 

Castell de Claramunt 
(La Pobla de 
Claramunt 

les Borges 

Blanques 

Portes obertes als 
equipaments 
culturals de les 

L'antic molí de cal Gineret és un espai de 
recuperació de memòria històrica on es 
poden visitar els cubs d'oli de l'antic molí i 

Ajuntament de les 
Borges Blanques 
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Borges Blanques 
: Molí d'oli i refugi 
de Cal Gineret i 
Espai Macià 

l'espai que va servir de refugi antiaeri 
durant la Guerra Civil Espanyola. L'Espai 
Macià és el centre d'interpretació de la 
figura del President Francesc Macià, fill de 
pares borgencs i molt vinculat i estimat a 
les Borges i comarca de les Garrigues. 

les Masies de 

Roda 

Jornades de 
portes obertes al 
monestir de Sant 
Pere de 
Casserres 

El monestir de Sant Pere de Casserres és 
un antic monestir benedictí construït al 
segle XI, ubicat en un entorn privilegiat, 
amb unes magnífiques vistes 
panoràmiques.  

Consell Comarcal 
d'Osona 

l'Escala Empúries, portes 
obertes 

Portes obertes al conjunt arqueològic 
d'Empúries on dues ciutats, una grega i 
una romana, conformen un dels jaciments 
més importants del nostre país. Els carrers, 
places i temples, amb més de 2000 anys 
d'història, conserven el llegat de les 
antigues civilitzacions íbera, grea i romana 
que hi varen conviure.  

Conjunt arqueològic 
d’Empúries 
(Empúries) 

Llançà Poesia musicada i 
portes obertes a 
la Casa de l'Abat 

La Casa de l'Abat de Llançà obrirà la seva 
portes als visitants i acollirà una sessió 
doble de poesia musicada. A partir de les 
18h, dos poetes recitaran versos 
acompanyats dels acords d'una guitarra 
acústica. Cal inscripció prèvia: 
info@ecoturisme-emporda.cat  

Palau de l'Abat de 
Llançà 

Llinars del 

Vallès 

Visita a la 
Torrassa 

Visita del monument La Torrasa, torre 
romana de guaita del S.II a.C. situada en el 
camí entre Can Mordoi i Sant Esteve del 
Coll a Llinars del Vallès 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

Manresa Portes obertes al 
Carrer del Balç 

El carrer del Balç, que formava part del 
nucli de la ciutat medieval sorgit a l'entorn 
del mercat, a la plaça Major, és un magnífic 
exemple de l'urbanisme medieval.  

Centre 
d'Interpretació del 
Balç (Manresa) 

Manresa Portes obertes al 
Museu de la 
Tècnica de 
Manresa 

El monumental edifici dels Dipòsits 
Vells (12 milions de litres d’aigua) acull el 
Museu de la Tècnica de Manresa, 
amb mostres permanents vinculades a 
l’aigua i el progrés de la ciutat. 

Fundació Aigües de 
Manresa - Junta de 
la Sèquia 

Manresa Portes obertes a 
la Seu 

Jornada de portes obertes a la Basílica 
Santa Maria de la Seu de Manresa. Es 
podrà accedir al claustre, visionar 
l'audiovisual i accedir a l'interior de la 
basílica. 

Basílica Santa Maria 
de la Seu de 
Manresa 

Mataró Portes obertes a 
la Casa Coll i 
Regàs 

Celebrem les Jornades Europees del 
Patrimoni amb una jornada de portes 
obertes a la Casa Coll i Regàs de Mataró.  

Fundació Iluro 
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Miravet Portes obertes al 
Castell de Miravet 

El castell de Miravet, una fortalesa 
imponent envoltada per una muralla de 25 
metres d'alçada que sembla sorgir de les 
roques i situada sobre un turó, domina el 
curs de l'Ebre i les terres del voltant.  

Castell de Miravet 
(Ribera d’Ebre) 

Moià Jornada de portes 
obertes a la Casa 
Rafael Casanova 
de Moià 

La Casa Natal de Rafael Casanova permet 
conèixer el personatge i el seu paper en la 
Guerra de Successió. L'exposició de la 
primera planta versa sobre el personatge i 
la seva participació en el conflicte, i en el 
segon pis està ubicat el Museu Arqueològic 
i Paleontològic de Moià. 

Museu de Moià 
(Casa Museu Rafael 
Casanova (Moià) 

Montmeló Jornada de portes 
obertes a 
l'assentament 
romà Mons 
Observans 

Podreu visitar el recinte arqueològic,  
guardonat amb diversos premis 
d'arquitectura d'àmbit nacional (Bienal 
Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme 
2013) i internacional (Medalla d'Or Premi 
Domus Fassa Bortolo 2018). Durant tot el 
matí podreu participar en diversos tallers 
familiars. 

Museu Municipal de 
Montmeló 

Olot Portes obertes als 
Museus d'Olot 

Jornades de portes obertes als Museus 
d'Olot: Museu de la Garrotxa, Museu dels 
Volcans i Museu dels Sants.  

Museus d'Olot 

Palafrugell Portes obertes 
Fundació Cuixart 

Descobreix un petit racó de la Costa Brava, 
visita l'estudi del pintor Modest Cuixart i 
entra en el bell jardí d'una casa modernista 
del principis del segle XX. 

Fundació Cuixart 

Palafrugell Portes obertes al 
Museu del Suro 
de Palafrugell 

Jornades de portes obertes a l'exposició 
permanent del Museu del Suro 

Museu del Suro de 
Palafrugell 

Palafrugell Jornada de portes 
obertes a la 
Fundació Josep 
Pla 

Jornada de portes obertes en la qual 
podreu veure un audiovisual de presentació 
de l’escriptor i seguidament visitar la casa 
natal de Josep Pla. 

Fundació Josep Pla 
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Prats de 

Lluçanès 

Portes obertes al 
museu municipal 
Josep Soldevila 

Portes obertes al Museu municipal. Història 
local.  

Ajuntament de Prats 
de Lluçanès 

Reus Visita al Gaudí 
Centre 

Experimenta les formes genials creades 
per Gaudí amb les maquetes interactives, 
descobreix els enigmes de la seva 
arquitectura i gaudeix dels espectacles 
audiovisuals multi pantalla sobre 
l'arquitecte i el patrimoni modernista de 
Reus. 

Agència de Promoció 
de Ciutat 
(Ajuntament de 
Reus) 

Reus Visita al Pavelló 
VI de l'Institut 
Pere Mata 

Sorprèn-te amb el magnífic Pavelló dels 
Distingits de l'Institut Pere Mata, obra de 
Domènech i Montaner, considerat una de 
les joies de l'Art Nouveau europeu, que 
conserva intacta la seva espectacular 
decoració original. 

Agència de Promoció 
de Ciutat 
(Ajuntament de 
Reus) 

Riudecanyes Portes obertes al 
Castell Monestir 
d'Escornalbou 

El 1911, Eduard Toda va comprar l'antic 
monestir de Sant Miquel d'Escornalbou i el 
restaurà amb total llibertat. La visita ens 
permet conèixer l'ambient d'una casa 
benestant a principis de segle XX, on es 
van reunir les principals figures de la 
Renaixença convidades per Toda.  

Castell Monestir 
d’Escornalbou 
(Riudecanyes) 

Roda de Berà Jornada de portes 
obertes al Museu 
de la Ràdio 
Protagonistas - 
Luis del Olmo i 
Espai Jujol 

Jornada de portes obertes al Centre Cívic 
La Roca Foradada (BCIL), un edifici que 
aplega el Museu de la Ràdio Protagonistas 
- Luis del Olmo (amb material cedit pel 
periodista Luis del Olmo) i una exposició 
temporal sobre l'obra de l'arquitecte Josep 
Maria Jujol (on hi destaquen els seus 
treballs a Roda de Berà). 

Ajuntament de Roda 
de Berà 

Santa Coloma 

de Queralt 

Portes obertes al 
Castell dels 
Comtes de Santa 
Coloma 

Convertit en centre cultural i social de la 
societat colomina, guarda per als visitants 
vestigis importants del seu passat gòtic, 
renaixentista i barroc. La història del castell 
de Santa Coloma està íntimament lligada 
amb la dels seus posseïdors, la família 
Queralt, un dels senyorius feudals més 
preeminents a les marques dels comtats de 
Barcelona i Osona-Manresa.  

Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt 

Santa 

Margarida de 

Montbui 

Jornada de portes 
obertes al Castell 
de Montbui 

Portes obertes al conjunt patrimonial de la 
Tossa de Montbui: torre mestra, col·lecció 
d'eines del camp i església de Santa Maria. 

Castell de Montbui 
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Santa 

Margarida i 

els Monjos 

Portes obertes al 
CIARGA (Centre 
d'Interpretació de 
l’Aviació 
Republicana i la 
Guerra Aèria) 

El Ciarga és una construcció que imita els 
antic hangars de la Guerra Civil espanyola. 
Situat al parc de la memòria, davant la 
Masia del Serral, acull un espai 
museogràfic de referència a Catalunya 
sobre el paper de l’aviació republicana 
durant la Guerra Civil Espanyola i 
l’empremta del conflicte sobre la població 
civil. 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els 
Monjos 

Sitges Jornada de 
Portes Obertes. 
Museu del Cau 
Ferrat 

El Museu del Cau Ferrat va ser fundat el 
1893 per l'artista Santiago Rusiñol (1861-
1931) com a casa-taller i convertit en 
museu públic el 1933, conservant l’esperit 
artístic que li atorgà el seu fundador.  

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Sitges Jornada de 
Portes Obertes. 
Museu de Maricel 

El Museu de Maricel mostra un itinerari 
artístic complet des del segle X al realisme i 
figuració de la primera meitat del segle XX 
a través de les col·leccions d'art del Dr. 
Jesús Pérez-Rosales i de la Vila de Sitges, 
amb obres de gran qualitat.  

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Sitges Jornada de 
Portes Obertes. 
Palau de Maricel 

El Palau de Maricel és un dels edificis més 
emblemàtics de Sitges. El Saló d’Or, el 
Saló Blau, la Sala Capella, la Sala Vaixells, 
les terrasses o el claustre –des d’on hi ha 
una esplèndida panoràmica del 
Mediterrani– són els principals espais que 
estructuren el Palau.  

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Sitges Jornada de 
Portes Obertes. 
Fundació Stämpfli 

La Fundació Stämpfli reuneix una de les 
col·leccions d’art contemporani més 
rellevants de Catalunya. Impulsada pel 
matrimoni Pere i Anna Maria Stämpfli, la 
Fundació exhibeix una selecció del seu 
fons, format per 90 obres de 60 artistes de 
22 nacionalitats. 

Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Solsona Jornada de portes 
obertes al Pou de 
Gel de Solsona 

Com a novetat d'enguany s'ha renovat 
totalment la museïtzació per ajudar a la 
interpretació de l'espai i s'hi ha instal·lat 
una pantalla a l'entrada amb un audiovisual 
per millorar-ne la visita interpretativa. 

Pou de Gel i 
Ajuntament de 
Solsona 

Solsona Portes Obertes al 
Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Jornada de Portes Obertes del Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona 

Museu Diocesà i 
Comarcal de 
Solsona 

Tarragona Portes obertes a 
l'exposició 
TARRACO/MNAT 

Al Tinglado 4 del Moll de Costa presentem 
una exposició de síntesi, 
TARRACO/MNAT, on coneixerem vuit 
segles de la història de Tàrraco, capital de 
la Hispania Citerior, la província més 
extensa de l'Imperi. 

Museu Nacional 
Arqueològic de 
Tarragona 
(Tarragona) 
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Tarragona Jornada de portes 
obertes al Museu 
i Necròpolis 
Paleocristians de 
Tarragona 

La Necròpolis Paleocristiana de Tarragona 
és un dels cementiris tardoromans (segles 
III-V dC) millor coneguts i conservats de 
l’imperi romà. La seva visita ens endinsa en 
el suggeridor món de la mort (i també de la 
vida) de fa uns 1.500 anys a Tàrraco. A 
través de l’arqueologia, podem conèixer la 
gent que va viure a l’antiga ciutat de 
Tàrraco.  

Necròpolis 
Paleocristiana 
(Tarragona) 

Teià Visita guiada i 
portes obertes al 
celler romà de 
Vallmora 

L’equipament permet entendre com era el 
conreu, la producció i la comercialització 
del vi laietà a l'època romana. El jaciment 
inclou una vinya testimonial i una vinya 
experimental, i conté les dues úniques 
reconstruccions del país de premses de vi 
tal com eren fa 2000 anys. 

Centre Enoturístic i 
Arqueològic de 
Vallmora 

Terrassa Portes obertes a 
la Casa Alegre de 
Sagrera 

La Casa Alegre de Sagrera es va construir 
a inicis del segle XIX. Alguns dels seus 
espais es presenten com a estances 
moblades i decorades; i d'altres, contenen 
diverses col·leccions: la Salvans, d'art 
oriental; les dels artistes Martínez Lozano, 
Laureà Barrau, Mateu Avellaneda, Carlos 
Baca-Flor i Fèlix Mestres; i els llegats dels 
escriptors Agustí Bartra i Ferran 
Canyameres. 

Ajuntament de 
Terrassa 

Terrassa Portes obertes al 
Castell Cartoixa 
de Vallaparadís 

Edifici original del segle Xll convertit en 
cartoixa els segles XIV-XV. Conté la sala 
d'exposicions temporals del Museu de 
Terrassa (Sala del Tinellet) i l'exposició 
permanent que mostra, cronològicament i a 
partir d'elements de patrimoni moble local, 
l'evolució del territori i l'ocupació humana 
de la ciutat i comarca. 

Ajuntament de 
Terrassa 

    

Terrassa Portes obertes al 
Castell Cartoixa 
de Vallaparadís 

Edifici original del segle Xll convertit en 
cartoixa els segles XIV-XV. Conté la sala 
d'exposicions temporals del Museu de 
Terrassa (Sala del Tinellet) i l'exposició 
permanent que mostra, cronològicament i a 
partir d'elements de patrimoni moble local, 
l'evolució del territori i l'ocupació humana 
de la ciutat i comarca. 

Ajuntament de 
Terrassa 

Terrassa Portes obertes a 
la Seu d'Ègara 

El conjunt monumental de les Esglésies de 
Sant Pere constitueix un element 
excepcional del patrimoni històric i artístic 
català.  

Ajuntament de 
Terrassa 
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Terrassa Jornada de portes 
obertes al Museu 
Nacional de la 
Ciència i de la 
Tècnica de 
Catalunya 
(mNACTEC) 

S'oferiran diverses activitats gratuïtes, entre 
les quals destaquen un concert de Feran 
Palau i diverses visites guiades i 
teatralitzades per conèixer el Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, seu del Museu. 

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

Tona Una matinal 
d’activitats amb la 
Xarxa de 
Patrimoni Rural. 
Ecomuseu del 
Blat. Vine a 
conèixer-la 

Jornada de portes obertes i visita guiada al 
jaciment i a les exposicions d’arqueologia 
del Camp de les Lloses.  

Centre 
d'Interpretació del 
Camp de les Lloses 

Tornabous Visita al Centre 
Lluís Companys 
del Tarròs 

L'edifici té 353 m2 i compta amb un espai 
destinat a una exposició permanent 
dedicada a al figura, obra i època del 
President Companys.  

Ajuntament de 
Tornabous 

Ullastret Jornada de portes 
obertes a Ullastret 

En motiu de les Jornades europees del 
patrimoni el MAC Ullastret realitza jornada 
de portes obertes a la ciutat ibèrica 
d'Ullastret i el museu monogràfic. 

Conjunt arqueològic 
d’Ullastret (Ullastret) 

Vilabertran Portes obertes a 
la Canònica de 
Santa Maria de 
Vilabertran 

Actualment l'exemple més ben conservat 
de les canòniques medievals. L'edifici més 
emblemàtic és l'església, que mostra la 
transició dels models constructius entre els 
segles XI i XII. A l'interior, hi trobem una 
creu processional, que és la peça 
d'orfebreria gòtica més gran de Catalunya. 

Canònica de Santa 
Maria de Vilabertran 
(Alt Empordà) 

Vilanova i la 

Geltrú 

Portes obertes a 
la Torre Blava – 
Espai Guinovart 

La Torre de Ribes Roges va ser construïda 
al darrer terç del segle XIX com a torre de 
defensa. Josep Guinovart va convertir-la en 
la Torre Blava, un espai d'homenatge a la 
gent del mar i a la mateixa mar, on a través 
dels diferents pisos de la torre i el terrat el 
visitant descobreix històries, llegendes i 
tradicions vinculades a la vida marinera.  

Torre Blava – Espai 
Guinovart 
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MUNICIPI TÍTOL DESCRIPCIÓ ENTITAT 

ORGANITZADORA 

Abrera "Caramell": 
instal·lació 
artística pel pou 
de glaç del torrent 
Gran d'Abrera 

El pou de glaç d’Abrera se circumscriu dins 
el patrimoni rural d’origen preindustrial. 
Està situat en un barranc profund del 
torrent Gran, prop del curs d’aigua i d’una 
bassa que es glaçava a l’hivern i el proveïa 
de gel. “Caramell”, una estructura de pedra 
seca, fomentarà la divulgació d’aquest 
element patrimonial. 

Ajuntament d'Abrera 

Banyoles L’Abat Bonitus i 
les seves 
històries (conte 
amb titelles) 

Li donarem un cop de mà a l’abat Bonitus i 
al seu ajudant Martirià per descobrir 
l’amagatall d’un preuat tresor que no 
recorden on van amagar... El conte va 
acompanyat de titelles i va dirigit a nens i 
nenes a partir de 3 anys acompanyats d'un 
adult.  

Museu Arqueològic 
de Banyoles 

Calafell Caminada 
popular fins La 
Talaia 

Una excursió fins a la Talaia, torre d’època 
moderna, que el centre ha adoptat. 
Aprofitarem per fer un esmorzar saludable 
que cal portar de casa. 

Ciutadella Ibèrica 

Cornellà de 

Llobregat 

Què hi passa a 
Sant Ildefons? 
Gimcana 
fotogràfica al barri 

Un descendent dels empresaris que van 
construir els habitatges de Sant Ildefons 
reclama enderrocar alguns equipaments 
per seguir construint. Necessitareu treballar 
en equip i afinar l’enginy, l’observació i la 
creativitat per poder trobar els arguments 
necessaris en defensa del barri, a partir de 
la reconstrucció de la seva història.  

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

Cubelles Inauguració dels 
safareigs 
municipals 

Inauguració de la restauració dels safareigs 
municipals de Cubelles i de la museïtzació 
de l'espai. La inauguració comptarà amb 
les actuacions del Cor Espig@XXI i d'ARC 
gestió cultural. 

Ajuntament de 
Cubelles 

Dosrius Presentació 
pública del Mapa 
de Patrimoni 
Cultural de 
Dosrius 

Presentació pública del Mapa de Patrimoni 
Cultural de Dosrius (Inventari de tot el 
patrimoni cultural del terme), que inclou un 
total de 442 fitxes. 

Ajuntament de 
Dosrius 

Granollers Document del 
mes de l'Arxiu 
Municipal de 
Granollers: 
«Capbreu de Sant 
Miquel de la 
parròquia de Sant 
Esteve de 
Granollers» 
(1579-1822) 

Es tracta d’un capbreu, dels anys 1579-
1822, que forma part de la documentació 
històrica donada per la família Altimira 
Cladellas de Palou a l’Arxiu Municipal de 
Granollers.  

Arxiu Municipal de 
Granollers 

la Granadella Geocàtxing de 
secà al CCOC de 
la Granadella 

Amb aquesta activitat a l'aire lliure, volem 
promoure la descoberta del territori i els 
paisatges de pedra seca. L'arquitectura 
popular és un dels nostres grans 
patrimonis, íntimament lligats amb els 
cultius que ara són l'emblema de la nostra 
comarca: l'olivera i l'ametller.  

Centre de la Cultura 
de l'Oli de Catalunya 
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Manresa Sketchcrawl a la 
Seu 

Trobada d'sketchcrawl (dibuixar en grup 
amb els materials que cadascú vulgui 
seguint un itinerari marcat) a la basílica la 
Seu de Manresa. Activitats: dibuix dels 
exteriors de la basílica, els sketchers 
podran fer una visita guiada a l'equipament 
o seguir dibuixant l'interior de la basílica.  

Basílica Santa Maria 
de la Seu de 
Manresa 

Manresa Missa cantada a 
la Basílica de 
Santa Maria de la 
Seu de Manresa 

Missa cantada en motiu del Dia de la Seu 
interpretada per la Capella de música de la 
Basílica. 

Basílica Santa Maria 
de la Seu de 
Manresa 

Oliana Jornada cultural a 
l'ermita de Sant 
Andreu del 
Castell, Oliana 

Hi ha prevista la caminada popular que 
organitza el GEO, un dinar, activitats per la 
canalla, visita guiada a l'església i un 
concert de música tradicional. 

Ajuntament d'Oliana 

Sant Fruitós 

de Bages 

Joc de pistes del 
patrimoni de Sant 
Fruitós de Bages 

Gimcana (equips de 4-6 persones), on 
s’hauran de superar una sèrie de proves 
d'enginy relacionades amb el patrimoni de 
Sant Fruitós de Bages.  

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Santa Pau La Motxilla de la 
Blanca 

Gimcana familiar per descobrir la història 
de la vila de Santa Pau.  

Ajuntament de Santa 
Pau 

Santa Pau Escape Room de 
Santa Pau 

Escape Room per conèixer la història de 
Santa Pau en el seu conjunt històric.  

Ajuntament de Santa 
Pau 

Setcases Cluedo: Un 
misteriós 
robatori… a 
Setcases 

Ajudeu-nos a solucionar l’incident que ha 
ocorregut a Setcases abans que la neu 
n'esborri totes les pistes! Cluedo. Públic 
jove i adult 

PAHT les Valls 
Catalanes 

Tarragona Misteri als 
museus. El cas 
de les 7 còpies 

Segons la policia, el lladre internacional 
Jean-Pierre Bonart, s’ha endut algunes 
peces dels diferents centres museístics i 
sales d’exposicions de la ciutat per 
introduir-les al mercat il·legal. Sembla que 
els centres afectats són set: Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu 
d’Història de Tarragona, Museu del Port de 
Tarragona, Museu Diocesà de Tarragona, 
Museu d’Art Modern, Museu Bíblic 
Tarraconense i CaixaForum Tarragona. 
Formeu el vostre grup d’investigació! 

Auriga Serveis 
Culturals 

Torredembarr

a 

Acte de 
reconeixement a 
impulsors i 
vetlladors del 
Patrimoni Local 

Es reconeixerà a veïns i veïnes que han 
cedit eines o estris de diferents oficis, 
documents per l'arxiu o obres artístiques. 
També a persones que han tingut cura de 
mantenir algun element i persones que han 
fet tasca de divulgació. 

Ajuntament de 
Torredembarra 

Vallirana Sortida guiada de 
marxa nòrdica per 
l'itinerari de Pedra 
Seca de Can 
Rovira 

Itinerari pels paisatges i construccions que 
dominaven aquest territori fa un centenar 
d'anys: construccions de pedra seca, 
barraques, forns, pous i d'altres 
construccions d'arquitectura rural.  

Ajuntament de 
Vallirana 

 




