Divendres, 12 d’octubre de 2018
Oló a ritmes de teler. Ecomuseu del Moianès | Santa Maria d’Oló
Localització: Nau Vella de l'Hemalosa. Plaça Catalunya.

Horari: De 12 a 2 del migdia

Audiència: Públic general

Tipus d'activitat: Visita guiada

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.

Portes obertes al Monestir de Sant Pere de Casserres | Les Masies de Roda
Localització: Monestir de Sant Pere de Casserres Ctra. del Parador de Vic-Sau
Horari: 10 h a 17.30 h Audiència: Públic general
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.Del monestir en
destaquen una grandiosa església romànica, el campanar, les primitives dependències
monàstiques, el claustre i l’hospital.Durant la visita també es pot veure un audiovisual que
explica la història del monestir.

Visió romànica | Vic

Localització: Museu Episcopal de Vic

Horari: Divendres 12 d’octubre a les 11h Dissabte 13 d’octubre a les 17h Diumenge 14
d’octubre a les 11h

Preu: Activitat gratuïta

Tipus d'activitat: Visita guiada

Audiència: Públic general, Famílies, Professionals, Aficionats al patrimoni
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 contemplar,
des d’aquest alt mirador de 46m, tota la Plana de Vic. Amb aquesta visita descobrirem que l’art
romànic no era un art auster i simple, ja que malgrat les esglésies avui se’ns mostren amb les parets nues, el cert és que a l’època romànica
els colors vius i brillants n’envaïen tots els racons. Reserva prèvia necessària

Visita guiada gratuïta Farga Palau | Ripoll
Localització: Passeig de la Farga Catalana, 16.
Horari: 11:00 h
Audiència: Públic general, Famílies, Escoles, Grups, Professionals, Aficionats al patrimoni
Visita guiada gratuïta Farga Palau. És un autèntic taller d'una farga que va tancar les seves
portes de manera definitiva l'any 1978, després de més de tres segles en actiu. 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.

Milany, un castell mil.lenari | Vallfogona de Ripollès
Localització: La conferència es farà a la Sala Polivalent de l'Ajuntament de Vallfogona de
Ripollès (c/Puig Estela, 11)

Horari: A les 11h

Audiència: Públic general, Aficionats al patrimoni

Tipus d'activitat: Conferència, curs

Al petit turonet de roca al mig de la carena de la Serra de Milany-Santa Magdalena, des de
sempre hi ha hagut un tros de paret d'una torre. El castell de Milany costava d'endevinar
fins que des del 2011, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vidrà han promogut
treballs d'excavació. Any rera any, van aparaguent noves estances i parets que van
refermant la importància d'aquest castell roquer entre els segles XI i XIV. Els tècnics que hi intervenen exposaran les troballes i ens
acostaran a la història documentada del castell i els senyors de Milany.

Dissabte, 13 d’octubre de 2018
Exposició de pergamins i documents
de nocturna
la
Visita
pel nucli antic i Campanar |Artés
Lloc: Museu de la Història d'Artés. Plaça Major, s/n
Audiència: Públic general

Horari: De 19:30 a 21:00h.

Tipus d'activitat: Visita guiada

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. Aquesta 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.

Joc de pistes del patrimoni de Sant Fruitós de Bages
Localització: Inici a la Plaça Onze de Setembre

Horari: de 18:00h a 20:00h

Audiència: Públic general, Famílies, Grups

Tipus d'activitat: Altres

Es tracta d'una gimcana cultural per equips de 4-6 persones, on enllarg d'un itinerari desconegut
per dins del nucli de Sant Fruitós de Bages hauran de superar una sèrie de proves d'enginy
relacionades amb el patrimoni on es troben. La superació de les proves els donaran peu a
descobrir el proper edifici patrimonial on s'hauran de dirigir per continuar l'itinerari.Les proves
són de caire cultural/històric i relacionades amb l'edifici patrimonial on estaran situats en cada moment.Una activitat familiar i d'amics de
caire dinàmic amb l'objectiu de coneixer més sobre la història de Sant Fruitós de Bages i el seu patrimoni arquitectònic.Recorregut de 2km
sense desnivell, apte per totes les edats.
Cal inscripció prèvia a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Telèfon 938789700

Exposició de pergamins i documents deConcert
la
de góspel a la Seu | Manresa
Localització: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa

Horari: 20.00h

Audiència: Públic general

Tipus d'activitat: Espectacle

A la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, concert de góspel del grup THE RIVER TROUP en
motiu del Dia de la Seu

Exposició de pergamins i documents
de obertes
la
Portes
al Museu de la Tècnica de Manresa
Localització: Museu de la Tècnica de Manresa, carretera de Santpedor, 55. 08243 Manresa
Horari: de 10 a 14 h

Audiència: Públic general

Portes obertes al Museu de la Tècnica de Manresa. El monumental edifici dels Dipòsits Vells (12
milions de litresd’aigua) acull el Museu de la Tècnica de Manresa, amb mostres permanents
vinculades a l’aigua i el progrés de la ciutat i espais polivalents i versàtils que acullen alguns dels
grans esdeveniments de la Catalunya central.

Exposició de pergamins i documents de la Sketchcrawl a la Seu | Manresa
Localització: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa
Horari: De 10.00h a 13.00h
Audiència: Públic general, Famílies, Aficionats al patrimoni
Sketchcrawl és dibuixar en grup amb els materials que cadascú vulgui seguint un itinerari
marcat. El recorregut d'aquesta jornada serà el següent:
- De 10.00h a 11.00h: dibuix dels exteriors de la basílica.
- D'11.00h a 12.00h: els sketchers podran fer una visita guiada a l'equipament o seguir
dibuixant l'interior de la basílica.
- De 12.00h a 13.00h: pujada a la primera coberta per captar, de ben a la vora, les gàrgoles, els contraforts, els vitralls i totes les meravelles
de la Seu.
Reserva prèvia necessària. Cal inscriure's a: gestio@seudemanresa.cat o al 93.872.15.12.

Exposició de pergamins i documents de la

Manresa, cor de Catalunya

Localització: Inici del recorregut: Oficina de Turisme (Plaça Major, 10)
Horari: 11:00 h

Audiència: Públic general

Tipus d'activitat: Visita guiada

Saps que fa uns 40 milions d'anys Manresa estava coberta per un mar? O que el carrer del
Balç és pràctiacment únic a Catalunya? Saps que a Manresa hi ha comerços amb més de 100
anys d'història? I que gaudim d'uns productes d'horta regats per un canal construit el segle
XIV? Descobreix les respostes a aquestes preguntes i molts altres secrets sobre 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.Cal reserva prèvia. Podeu reservar trucant a l'Oficina de Turisme, telf: 93 878 40 90 , a través de la
web www.manresaturisme.cat on s'habilitarà un enllaç per fer la inscripció, o també podeu fer-ho presencialment. Reserva prèvia
necessària

Exposició de pergamins i documentsPortes
de la obertes al Carrer del Balç | Manresa
Localització: Baixada del Pòpul s/n
Horari: Dissabte de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h Diumenge de 10 h a 14 h
Audiència: Públic general
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 magnific exemple de l'urbanisme medieval. De traçat estret
i sinuós, el carrer s'adapta al perfil d'una balcera, amb diferents nivells esglaonats, i
discorre sota els porxos que s'aixequen entre casa i casa per tal d'aprofitar l'espai escàs
que hi havia a l'interior de la ciutat murallada. Visita a la maqueta i al carrer medieval.

Exposició de pergamins i documents deXV
la Concurs de fotografia | Navarcles
Localització: Capella Romànica de S. Bartomeu.
Horari: Veredicte públic i lliurament de premis dia 13 a les 18:00. Dissabtes i diumenges.
Matins de 12 a 14 h. i tardes de 18 a 20 h.
Audiència: Públic general

Tipus d'activitat: Exposició

XV Concurs de fotografia Navarcles. Tema de les fotos: carrers, fonts, masies, barraques de
vinya, de l'horta, rius, ponts... elements caracterísitcs i patrimonials de Navarcles i
voltants.Veredicte públic i lliurament de premis el 13 d'octubre de 2018 a les 6 de la tarda, a
la Capella Romànica de Sant Bartomeu. L'exposició romandrà oberta fins al dia 28 d'octubre.

Exposició de pergamins i documents
de la a Santa Cecília de Montserrat | Marganell
Visita guiada
Localització: Carretera BP-1103, Km 5'4

Horari: 16:00h

Audiència: Públic general

Tipus d'activitat: Visita guiada

Monestir fundat al segle X, des del juny del 2015 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.Reserva
prèvia necessària

Exposició de pergamins i documents
de la al temple romà i Palau dels Montcada | Vic
Visita guiada
Localització: Temple Romà i Palau dels Montcada , carrer Pare Xifré s/n, 08500 Vic
Horari: 11'30h: primera visita 12'30h: segona visita
Audiència: Públic general

Tipus d'activitat: Visita guiada

Visita guiada al Temple Romà i conjunt del Palau dels Montcada amb l'objectiu de posar en relleu
la història del conjunt arquitectònic i també les troballes arqueològiques recents. En aquesta breu
visita es preten entendre la formació d'un dels conjunts monumentals més singulars de Catalunya.

Portes obertes al Monestir de Sant Pere de Casserres | Les Masies de Roda
Localització: Monestir de Sant Pere de Casserres Ctra. del Parador de Vic-Sau
Horari: 10 h a 17.30 h Audiència: Públic general
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.Del monestir en
destaquen una grandiosa església romànica, el campanar, les primitives dependències
monàstiques, el claustre i l’hospital.Durant la visita també es pot veure un audiovisual que
explica la història del monestir.

Visió romànica | Vic
Horari: Divendres 12 d’octubre a les 11h Dissabte 13 d’octubre a les 17h Diumenge 14
d’octubre a les 11h

Preu: Activitat gratuïta

Tipus d'activitat: Visita guiada

Audiència: Públic general, Famílies, Professionals, Aficionats al patrimoni
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 contemplar,
des d’aquest alt mirador de 46m, tota la Plana de Vic. Amb aquesta visita descobrirem que l’art romànic no era un art auster i simple, ja
que malgrat les esglésies avui se’ns mostren amb les parets nues, el cert és que a l’època romànica els colors vius i brillants n’envaïen tots
els racons. Reserva prèvia necessària

Diumenge, 14 d’octubre de 2018
Exposició de pergamins
i documents
deVila
la de Montserrat en temps del Dr. Joan Carles i Amat
Visita
guiada a la
Punt de trobada: Plaça de la Font Gran, davant la Casa de la Vila.
Audiència: Públic general, Famílies, Aficionats al patrimoni

Horari: De les 17h. a les 18h.
Tipus d'activitat: Visita guiada

Amb aquesta visita descobrirem la vila de Monistrol de Montserrat a través dels ulls i la mirada de
Joan Carles i Amat, qui fou un escriptor, metge i guitarrista català que va viure a Monistrol de
Montserrat a finals del segle XVI i principis del segle XVII, autor d'obres mèdiques que tingueren
molta difusio, guitarrista d'exepció i autor del primer tractat de guitarra i el llibre "Quatre-cents
aforismes catalans" .

Exposició de pergamins
i documents
la
Visites
guiades alde
Monestir
de Sant Benet del Bages | Sant Fruitós de Bages
Localització: Sant Benet de Bages
Horari: 10.30h Visita Medieval 12h Visita Alícia 11.30h Visita Modernista
Audiència: Públic general, Famílies

Tipus d'activitat: Visita guiada

Visita guiada pel monestir de Sant Benet de Bages. Es poden escollir 3 circuits de visites:
10.30h Visita Medieval: es visita l'esglèsia, el celler i tot el monestir conservat de l'època medieval
amb recreacions d'audiovisuals i explicacions de la seva història.
11.30h Visita Modernista: visita a la part del monestir que va servir de residència de la família del famós pintor Ramon Casas i en la qual hi
van fer diverses obres de rehabilitació dins del moviment modernista.
12h Visita Alícia: es visita l'espai d'experimentació gastronòmic del costat del monestir. Un espai per descobrir nous gustos, experimentar
amb els aliments i concienciació d'una nutrició saludable i sana.
Cal inscripció prèvia a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages tel. 938788031

Exposició de pergamins i documents de laPortes obertes a la Seu | Manresa
Localització: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa
Horari: De 9.00h a 14.00h i de 17.00h a 19.00h.
Audiència: Públic general, Famílies, Grups, Aficionats al patrimoni
Tipus d'activitat: Portes obertes
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.

Exposició de pergamins i documents de
La la
primera pedra dels Panyos | Manresa
Localització: Parc dels Panyos. Carrer Francesc Moragas, s/n. Manresa
Horari: De 16 a 19 h
Audiència: Públic general
Tipus d'activitat: Visita guiada
Fa 200 anys, es van iniciar les obres de construcció de la fàbrica dels Panyos, considerada una de les
primeres fàbriques de ciutat construïdes a Catalunya i que encara conserva les seves
característiques originals, i punt d’inici en la Revolució Industrial Catalana.De 16 a 18 h Visites
guiades a l’interior de la fàbrica dels Panyos. Les visites es faran en grups reduïts i és imprescindible
fer reserva prèvia a la web www.parcdelasequia.cat .A les 17.30 h Els contes de l’Anella Verda, al
canal dels Panyos, amb Carlos Ortiz. Col·labora: Meandre . Durant tota la tarda, també hi haurà música en directe al parc, davant de la
fàbrica.Reserva prèvia a la web www.parcdelasequia.cat.

Exposició de pergamins i documentsPortes
de la obertes al Carrer del Balç | Manresa
Localització: Baixada del Pòpul s/n
Horari: Dissabte de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h Diumenge de 10 h a 14 h
Audiència: Públic general
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 magnific exemple de l'urbanisme medieval. De traçat estret
i sinuós, el carrer s'adapta al perfil d'una balcera, amb diferents nivells esglaonats, i
discorre sota els porxos que s'aixequen entre casa i casa per tal d'aprofitar l'espai escàs
que hi havia a l'interior de la ciutat murallada. Visita a la maqueta i al carrer medieval.

Exposició de pergamins i documents
de la a Santa Cecília de Montserrat | Marganell
Visita guiada
Localització: Carretera BP-1103, Km 5'4

Horari: 16:00h

Audiència: Públic general
Tipus d'activitat: Visita guiada
Monestir fundat al segle X, des del juny del 2015 Santa Cecília acull la intervenció de Sean
Scully, artista d’origen irlandès referent en l’art contemporani actual. La visita ens permet

Portes obertes al Monestir de Sant Pere de Casserres | Les Masies de Roda
Localització: Monestir de Sant Pere de Casserres Ctra. del Parador de Vic-Sau
Horari: 10 h a 17.30 h Audiència: Públic general
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.Del monestir en
destaquen una grandiosa església romànica, el campanar, les primitives dependències
monàstiques, el claustre i l’hospital.Durant la visita també es pot veure un audiovisual que
explica la història del monestir.
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.Reserva prèvia
necessària

Visió romànica | Vic
Localització: Museu Episcopal de Vic
Horari: Divendres 12 d’octubre a les 11h Dissabte 13 d’octubre a les 17h Diumenge 14
d’octubre a les 11h

Preu: Activitat gratuïta

Tipus d'activitat: Visita guiada

Audiència: Públic general, Famílies, Professionals, Aficionats al patrimoni
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 contemplar,
des d’aquest alt mirador de 46m, tota la Plana de Vic. Amb aquesta visita descobrirem que l’art romànic no era un art auster i simple, ja
que malgrat les esglésies avui se’ns mostren amb les parets nues, el cert és que a l’època romànica els colors vius i brillants n’envaïen tots
els racons. Reserva prèvia necessària

Visita guiada gratuïta Farga Palau | Ripoll
Localització: Passeig de la Farga Catalana, 16.
Horari: 11:00 h
Audiència: Públic general, Famílies, Escoles, Grups, Professionals, Aficionats al patrimoni
Visita guiada gratuïta Farga Palau. És un autèntic taller d'una farga que va tancar les seves
portes de manera definitiva l'any 1978, després de més de tres segles en actiu. 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.

Visita guiada al conjunt Monàstic de Santa Maria de Ripoll | Ripoll
Localització: Monestir de Santa Maria de Ripoll
Horari: a les 11.30h
Audiència: Públic general
Tipus d'activitat: Visita guiada
El monestir de Ripoll és l'emblema del país, ànima d'una terra que és l'origen de què
posteriorment esdevindrà Catalunya.L'activitat consta de la visita guiada al Centre
d'Interpretació, la portalada, coneguda com la Bíblia en pedra i candidata a Patrimoni Mundial
de la UNESCO, a l'interior de l'església visitarem les tombes del comte Guifré el Pelós i de
Ramon Berenguer III, entre altres, la necròpolis del monestir i l'extraordinari claustre de doble planta.Les places són limitades a 30
persones i el grup es formarà per ordre d'arribada.

Visita guiada: “Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic” | Sant Joan de les Abadesses

Localització: Museu Episcopal de Vic

Localització: Oficina de Turisme - Palau de l'Abadia Plaça de l'Abadia, 9 17860 Sant Joan de les
Abadesses
Horari: Inici de la visita a les 12 h. Audiència: Públic general Tipus d'activitat: Visita guiada
Visita guiada gratuïta al Monestir de Sant Joan de les Abadesses i a la vila històrica. 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. Més informació i reserves a l'Oficina de Turisme - Palau de l'Abadia (972 720 599).
Reserva prèvia necessària

Recorregut pels búnquers i fortins de Camprodon
Horari: Inici: 12.00 hores Durada: 1h30min

Tipus d'activitat: Visita guiada

Audiència: Públic general, Famílies, Grups, Aficionats al patrimoni
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 per mostrar indrets considerats estratègics i que van
ser

l’escenari

de

diverses

anècdotes

i

fets

curiosos.

Per fer la reserva prèvia cal fer-la a través del correu e.: mancomunitat@valldecamprodon.org
Reserva prèvia necessària

