
  
 

 
 

Localització: Camí de la Cova, s/n.             

Horari: De 16 a 19h 

Audiència: Públic general                                                                  

Tipus d'activitat: Portes obertes 
Visita a les noves zones museïtzades d’accés al santuari i a la Coveta. 

 

 

Localització: Monestir de Sant Pere de Casserres Ctra. del Parador de Vic-Sau 

Horari: 10 h a 17.30 h    Audiència: Públic general 

Un any més, el monestir de Sant Pere de Casserres participarà en les Jornades Europees del 

Patrimoni Cultural amb unes jornades de portes obertes. 

 

Localització: Pl. de l’Abat Oliba, s/n 

Horari: 12.00h 

Visitar el monestir de Santa Maria de Ripoll, és conèixer un dels edificis més bells i 

evocadors de Catalunya. La portalada, la basílica i el claustre en fan un conjunt únic, un 

gaudi per als amants de l'art. Però Ripoll transcendeix més enllà de les seves pedres, vine i 

gaudeix d'una fascinant visita guiada a l'emblemàtic Monestir de Ripoll. 

Reserva prèvia necessària: 972704203 |informacio@monestirderipoll.cat 
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Lloc: Sortida a la Sagrera de Sant Fruitós de Bages 

Hora de trobada:  A les 18h                                                   Audiència: Públic general, famílies 

Tipus d'activitat: Visita guiada 
Sortida a visitar les pintures rupestres de les Brucardes des de la Sagrera de Sant Fruitós de 
Bages. Durant la caminada s'explicarà diferents espais del poble fins arribar a les pintures. 
Es recomana anar amb calçat còmode (una part de la caminada és per pista forestal) i 
beguda. Duració de l'activitat: 2 hores 

 

Visita guiada a les pintures rupestres de Brucardes |Sant Fruitós de Bages 

 

Divendres, 11 d’octubre de 2019 

 

Dissabte, 12 d’octubre de 2019 

 

Portes obertes al Santuari de la Cova de Sant Ignasi| Manresa 

 

Portes obertes al Monestir de Sant Pere de Casserres | Les Masies de Roda 

 

Visita guiada al Conjunt Monàstic de Santa Maria de Ripoll 

 



 

 

 

Localització: Museu Comarcal de Manresa           

Horari: Dissabte de 10 a 14h i 17 a 20h Diumenge de 10 a 14h 

Audiència: Públic general                   Preu: gratuït 

Amb motiu de les obres de millora el Museu es troba parcialment tancat, actualment es 

pot visitar l'exposició "Petit Museu" amb una selecció de peces del fons del Museu i la sala 

de pintures d'Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) 

 

 

Localització: Centre d'Interpretació del Carrer del Balç (Baixada del Pòpul, s/n) 

Horari: Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h Diumenge de 10 a 14 h 

Audiència: Públic general                    Preu: gratuït 

Visita gratuïta a la maqueta i al Carrer del Balç, un magnífic exemple d'urbanisme 

medieval català. De traçat estret i sinuós, el carrer s'adapta al perfil d'una balcera amb 

diferents nivells esglaonats i està cobert pels porxos que es van edificar entre casa i casa 

per tal d'aprofitar l'escàs espai de l'interior de la ciutat emmurallada. 
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Localització: Masia de Can Font 

Horari: 11h     Audiència: Públic general 

Farem un recorregut per la masia i el seu entorn per conèixer, des del vessant històric, la 

masia de Can Font de la Serra. Podreu saber des de quan està documentada, què és el 

forat que hi ha a la paret dels actuals lavabos, què hi havia a les actuals exposicions, com 

feien servir l’aigua a la masia, entre d’altres coses 
 

 

Localització: Monestir de Santa Maria de l'estany. Plaça del Monestir, 4 

Horari: de 21h a 22h 
Catalonia Sacra organitza una visita guiada nocturna al claustre del monestit de Santa 

Maria de l'Estany. No hi ha cap dubte que el claustre de l’Estany és un dels més 

excepcionals de tota l’escultura romànica catalana, de dia...i de nit!Si de dia ja és tota 

una experiència, al capvespre i a la llum de les espelmes pot ser realment única. 

Reserva prèvia necessària: 693720202 | reserves@cataloniasacra.cat 
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Localització: Inici del recorregut: Oficina de Turisme (Plaça Major, 10) 

Horari: 11:00 h              Audiència: Públic general               Tipus d'activitat: Visita guiada 
Descobreix el paisatge, el patrimoni, el comerç, la gastronomia i l'enoturisme seguint la 

visita '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. 

Reserva prèvia necessària:  938784090 | turisme@manresaturisme.cat 

 
 

Localització: Capella romànica de Sant Bartomeu 

Horari: A les 18:00. De 12 a 14 h i de 18 a 20 h. (resta de dies fins al 27) 
XVI Concurs de fotografia Navarcles. Tema de les fotos: persones, carrers, fonts, masies, 

barraques de vinya, de l'horta, rius, ponts...de Navarcles i voltants. Veredicte públic i 

lliurament de premis el 12 d'octubre de 2019 a les 6 de la tarda, a la Capella Romànica de 

Sant Bartomeu. Podreu veure l'exposició fins al 27 d'octubre. 

 

Portes obertes al Museu Comarcal de Manresa 

 

Portes obertes al Carrer del Balç | Manresa 

Visita nocturna al claustre del Monestir de l’Estany 

Visita al passat de Can Font de la Serra | Manresa 

Manresa, cor de Catalunya 

XVI Concurs de fotografia | Navarcles 
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Localització: Casa Museu Verdaguer (carrer Major, 7) 

Horari: De 10 a 13.30h i de 17 a 19h. 
La Casa Museu Verdaguer se suma a les Jornada Europees del Patrimoni oferint portes 

obertes als visitants amb l'objectiu compartit d'apropar la vida i l'obra del poeta 

romàntic Jacint Verdaguer. La casa d'infantesa mostra la vida a una casa de pagès de 

poble del seu temps i apropa a l'entorn urbà i natural de Folgueroles.Reserva prèvia 

necessària: 938 122 157 | info@verdaguer.cat 

 
Localització: Catedral de Sant Pere de Vic. Plaça de la Catedral. 

Visita guiada a través dels sostres de la catedral de Sant Pere de Vic,  una mena de llimbs 

situats entre les teules i les voltes de la catedral. La visita es completa amb l'ascenció al 

campanar romànic de la catedral, una torre de 46 metres d'altura contruida en època del 

bisbe Oliba.Reserva prèvia necessària: reserves@cataloniasacra.cat 
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Localització: Plaça Major (sota el rellotge de l'Ajuntament) 

Horari: 17h 

Recorregut exterior pel centre històric de la ciutat, de gran interès històric i patrimonial, 

amb entrades breus a la nau central de la catedral i principals col·leccions del MEV 

Reserva prèvia necessària:  93 8862091 | turisme@vic.cat 

 

 

Localització: Monestir de Sant Pere de Casserres Ctra. del Parador de Vic-Sau 

Horari: 10 h a 17.30 h    Audiència: Públic general 

Un any més, el monestir de Sant Pere de Casserres participarà en les Jornades Europees 

del Patrimoni Cultural amb unes jornades de portes obertes. 

 

 

Localització: Museu Episcopal de Vic 

Horari: de 11h a 12h 

Una visita guiada exclusiva que inclou un recorregut per la magnífica col·lecció d’art 

romànic del Museu Episcopal de Vic i pujar al campanar romànic més alt de Catalunya 

per veure, des d’aquest alt mirador de 46m, com la ciutat de Vic està inserida dins 

l’entorn natural de la Plana de Vic.  

Reserva prèvia necessària: 938869360 | reserves@museuepiscopalvic.com 

 

 

Localització: Monestir de Ripoll. Plaça de l'Abat Oliba, s/n 

Horari: de 16h a 17h 

Acompanyats per un guia especialitzat es planteja una visita adaptada per a persones 

invidents en les que es farà una detallada descripció i es podran palpar les parts més 

emblemàtiques del monestir: la gran portalada, la basílica, la tomba de Guifré el Pilós i 

el claustre, destacant-ne els capitells d'època romànica i gòtica. 

Reserva prèvia necessària: 693720202 | reserves@cataloniasacra.cat 

 

 

Portes obertes a la Casa Museu Verdaguer | Folgueroles 

Els sostres de la catedral de Vic 

Visita guiada al centre històric de Vic 

Portes obertes al Monestir de Sant Pere de Casserres | Les Masies de Roda 

 

Visió romànica al Museu Episcopal de Vic 

 

Visita per a persones invidents al monestir de Santa Maria de Ripoll 

mailto:reserves@cataloniasacra.cat
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Punt de trobada: davant de l’ajuntament de Molló. 

Horari: 16.30h 

Joc de pistes amb els Petits Detectius del Patrimoni. Acompanya la Laia, en Pol i en 

Ruc per descobrir els enigmes de Molló. 

Activitat d'1 hora amb l'acompanyament d'un guia. A partir de 6 anys. 

Telèfon de reserves: 677 580 349 

 

 

Punt de trobada: Espai Cal Marquès. C/Catalunya, 11 

Horari: 11.30h 

Agustí Dalmau, historiador local, ens parlarà de l'arquitectura d'estiueig a la Vall. 

Seguidament es farà una visita guiada per les primeres zones on van instal·lar-se els 

burgesos arribats a Camprodon per recomanació del Dr. Robert: el passeig de la 

Font Nova i el Carrer Freixenet. 

 

 

 

 

Exposició de pergamins i documents de la  
 

Punt de trobada: Plaça Francesc Blancher           

Hora de trobada: 11:30h                                                  Audiència: Públic general 

Preu: Activitat gratuïta                                                     Tipus d'activitat: Visita guiada 

Es realitzarà una visita guiada a la Torre de la Cabra d'Or, amb explicació per part 

de l'equip d'arqueòlogues que hi treballa habitualment i amb noves informacions de 

les últimes campanyes. Tot seguit, es podrà gaudir d'un espectacle medieval propi 

de l'època en què la torre era d'empeus i estava en plenes funcions. 
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Localització: Sant Benet de Bages 

Horari: 10.30h Visita Medieval (40 persones). 11.30h Visita Modernista (20 

persones). 13h Visita Alícia (40 persones). 

Visita el complex de Món Sant Benet a través de tres visites guiades: Medieval, 

modernista i Fundació Alicia.IMPRESCINDIBLE: Inscripcions prèvia a l'àrea de cultura 

de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (tel. 93 878 80 31) abans del 10 d'octubre 

i subjecte a l'aforament de la visita. 

Reserva prèvia necessària.  Telèfon de reserves: 93 878 80 31 
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Localització: Museu Comarcal de Manresa           

Horari: Dissabte de 10 a 14h i 17 a 20h Diumenge de 10 a 14h 

Audiència: Públic general                   Preu: gratuït 

Amb motiu de les obres de millora el Museu es troba parcialment tancat, 

actualment es pot visitar l'exposició "Petit Museu" amb una selecció de peces del 

fons del Museu i la sala de pintures d'Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) 

 

 

 

 

 

Visita a la Torre de la Cabra d’Or amb espectacle medieval| Artés 

Diumenge, 13 d’octubre de 2019 

 

Visites a Món Sant Benet| Sant Fruitós de Bages 

Portes obertes al Museu Comarcal de Manresa 

 

Visita per a persones invidents al monestir de Santa Maria de Ripoll 

L’arquitectura d’estiueig a la Vall de Camprodon | Camprodon 



 

 
 

 

 

Localització: Centre d'Interpretació del Carrer del Balç (Baixada del Pòpul, s/n) 

Horari: Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h Diumenge de 10 a 14 h 

Visita gratuïta a la maqueta i al Carrer del Balç, un magnífic exemple d'urbanisme 

medieval català. De traçat estret i sinuós, el carrer s'adapta al perfil d'una balcera 

amb diferents nivells esglaonats i està cobert pels porxos que es van edificar entre 

casa i casa per tal d'aprofitar l'escàs espai de l'interior de la ciutat emmurallada. 
 

 

 

Localització: Monestir de Santa Maria de l'Estany. Plaça del Monestir, 4 
Horari: De 10:30h a 11:30h 
Visita guiada al claustre del monestir de l'Estany, sense cap dubte un dels més 

originals de tota l’escultura romànica catalana. Cal destacar l’ala nord del claustre. 

En els capitells es representa tota la vida de Crist, del naixement al calvari, i altres 

temes al·legòrics a la redempció de la humanitat.Reserva prèvia necessària: 

693720202 | reserves@cataloniasacra.cat 

 

 

Localització: Museu Episcopal de Vic. Plaça bisbe Oliba, 3 

Horari: de 10.30h a 11.30h 

Audiència: Famílies                                                       
Heu imaginat mai que una peça de museu es pugui mirar però també escoltar o 

olorar? Amb aquesta visita familiar descobrireu que les obres d’art del MEV no 

només es poden gaudir amb la vista, sinó també amb la resta de sentits i que, a 

través d’ells, es pot fer un viatge en el temps i traslladar-nos a l’edat mitjana.  

 

Localització: Monestir de Sant Pere de Casserres Ctra. del Parador de Vic-Sau 

Horari: 10 h a 17.30 h    Audiència: Públic general 

Un any més, el monestir de Sant Pere de Casserres participarà en les Jornades 

Europees del Patrimoni Cultural amb unes jornades de portes obertes. 

 

 

 
Punt de trobada: Sala Polivalent (c/Puig Estela, 11) 

Horari: 11.30h 

L'església de Sant Julià, que té més de 100 anys, és una barreja de romànic, barroc 

i neoclàssic. Ara en procés de restauració, presenta singularitats geològiques, 

arquitectòniques i de ben segur també socials en un futur no massa llunyà. Ens en 

parlaran diferents professionals que hi han i hi intervindran per tornar-la a un nou 

esplendor. 

 

 

 

 

Portes obertes al Carrer del Balç | Manresa 

El claustre del Monestir de l’Estany 

Mira, toca, olora i escolta l’art en família al Museu Episcopal de Vic 

Descobrim secrets amagats de Sant Julià | Vallfogona de Ripollès 

 

Portes obertes al Monestir de Sant Pere de Casserres | Les Masies de Roda 

 



 

 

 
Localització: Museu Etnogràfic de Ripoll. Plaça de l’Abat Oliba, s/n 
Horari: 12:00 h 
Visita comentada a càrrec de Joaquim Graupera, sobre el disseny, confecció i 
referents de l'estendard de Puig i Cadafalch que es troba a l'interior del Monestir 
de Santa Maria de Ripoll. 
 
 
 

 

 

Localització: Palau de l’Abadia. Plaça de l’Abadia, s/n 

Horari: a les 12h. Places limitades 

Una caixa amaga un misteri. Per obrir-la cal resoldre tot d'enigmes a la vila vella 

de Sant Joan de les Abadesses. Si els resolem, aconseguirem mirar a dins seu i 

arribar a la sorpresa final, relacionada amb el pont d'origen medieval de la vila.A 

través d'enigmes descobrirem racons de la vila de Sant Joan i de la seva història 

medieval. Reserva prèvia necessària: 972 720 599 | 

turisme@santjoandelesabadesses.cat 

. 

Localització: Museu Episcopal de Vic 

Localització: Museu Etnogràfic de Ripoll. Plaça de l'Abat Oliba s/n 

Horari: 11h 

Visita guiada a un taller autèntic d’una farga transformada en farga d’aram, que 

va tancar les portes de manera definitiva l’any 1978. 

 

 

 

 

L'Estendard de Ripoll de Puig i Cadafalch i Cabanyes. Disseny, confecció i referents 

Els enigmes de Sant Joan de les Abadesses 

 

Visita guiada a la Farga Palau de Ripoll 

 


