DESCOBREIX LA CULTURA

BARCELONA ÉS MOLT MÉS

DESCOBREIX LA CULTURA,
LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI
Descobreix un patrimoni espectacular tot
passejant pels carrers dels pobles i ciutats
de prop de Barcelona. Participa en les
festes i tradicions, i deixa’t sorprendre pels
seus museus.

Restes prehistòriques i vil·les termals
romanes, esglésies i monestirs d’estils
romànic i gòtic, castells medievals que a
l’estiu acullen festivals musicals, edificis
modernistes dissenyats pels millors
arquitectes, fàbriques i instal·lacions
industrials transformades en atractius
museus.
Sorpreses i meravelles per gaudir del
llegat dels nostres avantpassats i dels
que un dia es van inspirar en aquest
paisatge i aquest patrimoni, com Picasso,
Gaudí o Jacint Verdaguer.
FOTOGRAFIES DE LA COBERTA:
Cripta Gaudí de la Colònia Güell,
Santa Coloma de Cervelló
Vijazz, Vilafranca del Penedès
Castellers de Castelldefels

Troba propostes per anar-hi en parella o
amb la família: no hi ha res com descobrir
el patrimoni a través dels ulls dels
infants!

La Patum, Berga
Masia Freixa, Terrassa
Temple Romà, Vic

No t’ho pensis més!
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PATRIMONI MUNDIAL
Estem orgullosos del nostre patrimoni, de les
nostres tradicions i de la nostra cultura. I n’estem
tant que la preservem, la vivim amb passió i la
compartim. Aquest esforç ha estat reconegut per
la UNESCO, que ha declarat Patrimoni Mundial
l’obra de Gaudí, i Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat la Patum de Berga, els castells
i la Fia-faia.
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EL LABORATORI DE GAUDÍ
Has passejat mai per un bosc de columnes? Si t’apassiona Gaudí, no pots deixar d’anar fins a Santa
Coloma de Cervelló i visitar la cripta de la Colònia Güell(1), una veritable meravella de columnes tortes,
arcs hiperbòlics, vidrieres que conviden a descobrir elements de la natura i mobles exquisits i sinuosos
que sembla que continuen a l’exterior, al turó i a la pineda. Diuen que la cripta de la Colònia Güell fou
el laboratori de la Sagrada Família, on Gaudí va assajar les innovacions arquitectòniques que fan única
la seva obra. Fes la visita sense presses. A la sortida viatja en el temps passejant pels carrers d’una
colònia industrial del segle xix. Cases d’estil modernista de maó vist, la plaça, la casa del metge… i un
ambient especial que encara avui perdura.
www.gaudicoloniaguell.org
http://naugaudi.cat
www.poblalillet.cat

FIA-FAIA

2
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“Fia-faia(2) nostro senyor ha nascut a la
paia”. Aquest cant acompanya des de temps
immemorials com a litúrgia de culte al foc els
veïns i veïnes de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.
Els fallaires pugen a una muntanya i encenen una
foguera quan comença a fer-se fosc, i tot seguit
transporten les faies cap a la vila. Tot plegat acaba
a la plaça Porxada amb danses i jocs de foc.

LA PATUM
Et convidem a saltar a la plaça de Sant Pere de
Berga, al ritme compassat del tabal, fins que els
plens omplin la nit de foc i guspires. És la Patum
de Berga(3). El foc, la música i els personatges
simbòlics són els elements principals d’aquesta
festa del segle xiv, i que avui transforma tota la
ciutat i convida tothom a participar-hi.
3

ELS CASTELLS
Viure una diada castellera(4) et posarà la pell
de gallina: des de la base es van aixecant els
pisos, acompanyats per la música de les gralles,
fins a coronar el castell. Tot és tensió fins
que l’enxaneta fa l’aleta. Llavors es desferma
l’eufòria. Sentiràs la solidaritat i l’esforç, l’emoció
d’homes i dones que aixequen castells de fins a
deu pisos.
Els millors llocs per viure-ho són Vilafranca
del Penedès, on podràs fer de casteller virtual
durant una estona, Vilanova i la Geltrú, Terrassa
i Mataró, però també s’aixequen castells a les
places de molts altres pobles i ciutats.
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www.lapatum.cat
www.cccc.cat
www.castellersdevilafranca.cat
http://castellersdeterrassa.cat

No t’ho perdis
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Si vols més Gaudí, a Mataró pots visitar
la Nau Gaudí, que avui és un centre d’art
contemporani. I a la Pobla de Lillet pots
passejar pels Jardins Artigas(5), que són el
millor exemple de la fusió entre arquitectura i
natura. Hi pots arribar amb el Tren del Ciment.
5

LA HISTÒRIA I ELS ORÍGENS
A prop de Barcelona descobriràs com vivien els antics
pobladors d’aquest territori que, orgullós del seu passat,
te’l mostra en els millors museus i jaciments, i et proposa
activitats per a tota la família.

1

ARQUEÒLEGS PER UN DIA
El nostre passat torna al present i ens convida a participar en tallers i visites teatralitzades, però també
en vistoses festes i celebracions com el Cap de Setmana Ibèric, la Magna Celebratio(2) o els Ludi
Rubricati, on ens podem sentir ibers o romans per un dia. Si vas a les Mines de Gavà(1) , dins del Parc
Arqueològic, hi trobaràs la variscita, el material que utilitzaven els homes del Neolític fa sis mil anys
per fer collarets, braçalets i arracades.
Si t’apropes a L’Esquerda, al costat de Roda
de Ter, descobriràs un assentament que va
començar al segle viii aC, a l’edat del bronze, i va
acabar a la baixa edat mitjana. El poblat va ser
ocupat per ibers, romans, visigots, musulmans i
carolingis.
2

A Ca n’Oliver, a Cerdanyola del Vallès,
descobriràs l’assentament que van ocupar els
laietans entre el 550 i el 50 aC.
Al Camp de les Lloses, a prop de Tona, podràs
resseguir la ruta que feien els soldats romans
d’aquest assentament militar que connectava
la costa amb l’interior. Les Termes Romanes de
Sant Boi(3) acullen els banys romans més ben
conservats de Catalunya.

www.mac.cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers
www.museudebadalona.cat
www.patrimonigava.cat
www.lesquerda.cat
www.campdeleslloses.cat
www.museusantboi.cat
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Als Hostalets de Pierola, hi trobem un conjunt excepcional de jaciments paleontològics. El Centre de
Restauració i Interpretació Paleontològic s’encarrega de la promoció i divulgació científica d’aquests
jaciments del Miocè.
T’has preguntat algun cop on van viure els primers catalans? Probablement a prop de Capellades.
A l’Abric Romaní han trobat restes que et conviden a visitar el jaciment i et posen a prova.

No t’ho perdis
També sota terra, el subsol excavat del
Museu de Badalona(4) et permetrà passejar
pel decumanus de Baetulo, una gran ciutat
romana anterior a Barcelona.
4

www.museudebadalona.cat

ESGLÉSIES I MONESTIRS

5

Els primers habitants de Terrassa van triar el millor
lloc per viure, el parc de Vallparadís, aprofitant la
llera dels torrents i l’aigua. Avui és un gran espai d’oci
al mig de la ciutat que, tot passejant, et porta a la
Seu d’Ègara, tres esglésies amb elements visigòtics,
preromànics, romànics i gòtics, característiques que
el transformen en un conjunt únic a Catalunya.
Visita el monestir de Sant Cugat(5), i un guia t’explicarà
la historia dels 144 capitells romànics i del seu
claustre. I al Món Sant Benet, a l’abadia benedictina
de Sant Fruitós de Bages, viu tal com ho feien els
monjos, passeja pels jardins, treballa l’hort i recorre
les seves estances.
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No deixis de visitar el llegat romànic que floreix al
Berguedà –amb excel·lents exemples com les esglésies
de Sant Jaume de Frontanyà, Sant Quirze de Pedret i
Sant Sadurní de Rotgers– ni el monestir de Montserrat(6)
i el seu museu. Així com el Museu Episcopal de Vic
o fins i tot fortaleses i ciutats com la de Cardona(7) .
http://visitaterrassa.cat
www.museu.santcugat.cat
www.monstbenet.com
www.elbergueda.cat
www.montserratvisita.com
www.museuepiscopalvic.com
www.cardonaturisme.cat
7

MODERNISME
Si el Modernisme et captiva, molt a prop de
Barcelona trobaràs innombrables manifestacions
d’aquest art total que juga amb la natura. Obres del
genial Gaudí, cases d’estiueig, habitatges urbans,
jardins, fàbriques i cellers de final del segle xix
amb els quals els seus propietaris reivindicaren la
modernitat.

VIURE DINS DEL MODERNISME
A Sant Joan Despí, l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol, col·laborador habitual de Gaudí, va
construir una casa d’estiueig anomenada Torre de la Creu(3), tot i que tothom la coneix com la Torre
dels Ous. Moltes altres poblacions també et conviden a passejar pels seus carrers i descobrir, pel
teu compte o en rutes guiades, on i com vivien les famílies burgeses protagonistes de la Revolució
Industrial. La llista és llarga: a Mataró, la Casa Coll i Regàs, a la Garriga, la Casa Barbey(4), i a Argentona,
la Casa Garí. També l’antiga seu de Caixa Sabadell és una veritable filigrana de vidrieres, ornaments
de ferro forjat i escultures. A Terrassa hi trobaràs la Masia Freixa(1), ubicada dins el parc de Sant
Jordi; a la plaça de la Porxada de Granollers, la Casa Clapés et cridarà l’atenció pel color blau i les
decoracions de la seva façana. A Sant Feliu de Llobregat també hi pots descobrir exemples d’aquest
estil arquitectònic, com ara la plaça de l’Estació, diverses cases i el cementiri.
El Vallès i el Maresme eren els llocs preferits per passar-hi l’estiu. Bon clima i aigües termals van
portar moltes famílies burgeses fins a poblacions com Argentona, Canet de Mar, Cardedeu o la
Garriga, on podràs passejar per l’illa Raspall i viatjar en el temps. I a Cerdanyola del Vallès, al Museu
d’Art Can Domènech(2), t’esperen les Dames de les tulipes i les Dames del llac, dos dels vitralls més
espectaculars del Modernisme català.
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www.sjdespi.net
www.casacolliregas.cat
https://visitsabadell.com
http://visitaterrassa.cat
http://visitgranollers.com
http://turisme.elbaixllobregat.cat
www.visitalagarriga.cat
www.cerdanyola.cat
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Però el Modernisme no és només cosa del
passat. És un llegat que reviu periòdicament
en les celebracions que diferents municipis
organitzen al llarg de l’any i que recuperen,
durant un cap de setmana, el vestuari, els oficis,
els vehicles i els costums d’aquella època en
un ambient lúdic i festiu que atrau nombrosos
visitants. Podràs participar-hi si t’acostes a la
Fira Modernista de Terrassa, a la Fira Mercat
Modernista de Canet de Mar o a la Festa
Modernista de la Colònia Güell. Això sí, has de
venir-hi disfressat!

2

www.barcelonaesmoltmes.cat/modernisme
http://visitaterrassa.cat
www.canetdemar.cat/firamodernista
www.coloniamodernista.cat

3
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No t’ho perdis
A Barcelona, a prop de la Rambla, Eusebi
Güell va encarregar a Gaudí un palau que
avui és Patrimoni Mundial de la UNESCO i que
es coneix com a Palau Güell(5). Vine a veure
com aquest nou tractament de la llum i l’espai
es va introduir per primera vegada en un
habitatge familiar. A més de visites guiades,
hi ha moltes propostes per fer-te sentir un
convidat d’excepció.
http://palauguell.cat
5
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FÀBRIQUES I CELLERS QUE AVUI SÓN MUSEUS
Has vist mai el mar dalt d’una teulada? Apropa’t a Terrassa i admira les onades de la coberta de la
fàbrica Vapor Aymerich, Amat i Jover(1), avui convertida en Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya(3). Aquest és un dels molts exemples de les magnífiques construccions que un dia van
ser fàbriques i que avui ens ajuden a entendre la industrialització, l’ambició i el sentit estètic dels seus
protagonistes.
Un exemple de l’encaix entre indústria i Modernisme el trobem en les anomenades catedrals del vi
o del cava, impactants recintes on la bellesa del maó vist, la ceràmica i les grans arcades semblen
anticipar la qualitat del seu contingut. Una agradable visita en trenet al Celler Codorníu(2), obra de Puig
i Cadafalch, rubricada per un tast de cava t’ho confirmarà!
La Colònia Sedó(4) d’Esparreguera es distingeix
d’altres colònies cotoneres per les seves
importants dimensions. A la sala de la turbina
hi podràs veure la maqueta de la colònia, on
s’explica la seva història.
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www.mnactec.cat
www.codorniu.es
www.freixenet.es
www.santsadurni.cat/turisme
www.esparreguera.cat/turisme/coloniasedo.html
2

4

3

No t’ho perdis
Saps on es fabricaven les precioses rajoles
que decoren molts edificis modernistes?
Vine al Museu de Ceràmica La Rajoleta(5),
a Esplugues de Llobregat, i descobreix com
aconseguien crear un jardí preciós amb
aquestes originals peces de ceràmica.
5

www.museus.esplugues.cat
11

ELS ARTISTES I EL SEU PAISATGE
Boscos de fulla caduca que durant la tardor vesteixen el paisatge
de marrons, vermells i verds, penya-segats a la costa que amaguen
petites cales, pobles de pescadors que conserven les blanques
façanes… Milers d’imatges que han captivat nombrosos artistes.

SEGUINT PICASSO
Vine a Gósol, al Berguedà: amb pinzells i tubs de pintura, fa més de cent anys, Picasso va pintar-ne
el paisatge. A Caldes d’Estrac, la Fundació Palau(1) li dedica una planta amb el nom Estimat Picasso,
que recull més de cinquanta obres fruit de la relació entre el pintor i l’escriptor Josep Palau i Fabre. I a
Caldes de Montbui, el Museu Thermalia exposa obres de l’artista Manolo Hugué, i també escultures,
dibuixos i litografies del seu amic Picasso.

http://gosol.ddl.net
www.fundaciopalau.cat
www.visiteucaldes.cat
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ELS CREADORS EN EL SEU ENTORN
Els indians, el rom cremat, les havaneres… El romanticisme es pot percebre passejant per algunes
localitats del Garraf, especialment a Sitges, on podràs visitar el Museu Romàntic Can Llopis. Als
afores de Vilanova i la Geltrú, un preciós jardí de palmeres et convida a entrar a la Masia d’en
Cabanyes, la casa del poeta Manuel de Cabanyes, ara reconvertida en Centre d’Interpretació
del Romanticisme, on podràs admirar el mobiliari original, la sorprenent decoració, i entendre el
personatge i la seva època.
Res millor per conèixer i gaudir un territori que
fer-ho de la mà dels artistes que hi van viure
i el van estimar. Al llarg del temps s’han forjat
relacions entre els creadors i el seu paisatge que
fan que un nom sigui inseparable de l’altre: Jacint
Verdaguer i el seu poble natal, Folgueroles; Josep
Maria Sert(2) i la ciutat de Vic, on va deixar una
empremta molt notable; Joan Abelló i Mollet del
Vallès, o Jaume Muxart i Martorell són parelles
que parlen molt bé l’un de l’altre.
I a Sitges, l’artista Santiago Rusiñol, entre d’altres,
s’hi instal·là i convertí casa seva, el Cau Ferrat, en
un punt de trobada de poetes, pintors, músics
i intel·lectuals al final del segle xix. Recorre la
ruta modernista i contempla la petjada que van
deixar els artistes a les obres que es van construir
gràcies a les fortunes dels indians, ciutadans que
van tornar enriquits de les colònies espanyoles i
van embellir els carrers dels seus pobles amb les
seves cases d’estètica modernista.
www.museusdesitges.com
www.masiadencabanyes.cat
www.verdaguer.cat
www.victurisme.cat
www.museuabello.cat

2

No t’ho perdis
Can Papiol, a Vilanova i la Geltrú, és molt
més que una casa: és el símbol de tota una
nissaga familiar. Darrere la seva austera
façana neoclàssica, s’amaguen uns opulents
salons, decorats amb tot luxe de detalls,
que en el seu moment acollien la flor i nata
de la societat local. La casa, ara convertida
en el Museu Romàntic Can Papiol, acull
visites pràcticament tot l’any i i s’organitzen
recorreguts guiats per a grups.
www.museucanpapiol.cat
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MUSEUS PER DESCOBRIR
Petites joies amb col·leccions que expliquen la vida de
tot un poble, estris de la vida quotidiana, empremtes de
la indústria que s’hi va instal·lar i la passió de moltes
persones per conservar, recopilar, ordenar i donar a
conèixer allò que tant s’estimen.

CIÈNCIA I MUSEUS
A Granollers hi trobaràs el Museu de Ciències Naturals(1), on podràs aprofundir en diferents àmbits
temàtics com la paleontologia, la botànica, la meteorologia i especialment la zoologia. Una de les
activitats que organitza el museu és l’observació d’aus als petits aiguamolls de l’espai natural de Can
Cabanyes.
Cornellà de Llobregat acull un museu idoni per anar-hi amb els més petits: el Museu de
Matemàtiques de Catalunya. Aquest centre, ubicat dins el Palau Can Mercader, organitza visites
per als nens i els ensenya la part lúdica de les matemàtiques.
www.museugranollersciencies.org
www.mmaca.cat
14
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CONSERVAR LA TRADICIÓ
Gràcies a la curiositat, la iniciativa i l’afany
col·leccionista de molts particulars, avui dia podem
gaudir de mostraris i recopilacions de productes
de tota mena que captiven els nostres ulls, com els
centenars de rajoles de mostra que s’exhibeixen a
Can Tinturé, a Esplugues: tot un goig estètic.
2

Vine a Argentona i descobreix una col·lecció
de més de 4.000 càntirs, des de mostres de l’edat
del bronze fins a un petit exemplar decorat per
Picasso. Apropa’t a Cardedeu, admira’n els edificis
modernistes, tasta els deliciosos carquinyolis, entra
al Museu-Arxiu Tomàs Balvey(3), a la Casa Daurella,
i visita una farmàcia de principi del segle xix amb
vitrines plenes de pots i ampolletes de vidre que
encara guarden ungüents i fórmules magistrals.
(2)

3

Si ho vols saber tot sobre el vi, tan present a la
nostra cultura des de l’època dels ibers i que avui
és part del nostre paisatge, la nostra sobretaula i les
nostres celebracions, vine a VINSEUM(4), el Museu
de les Cultures del Vi de Catalunya. La visita, les
propostes i els tasts són tot un plaer!
4

www.museus.esplugues.cat
www.museucantir.org
www.vinseum.cat
https://museuslocals.diba.cat

No t’ho perdis
Un sopar a la fresca al jardí del Museu-Arxiu
Tomàs Balvey de Cardedeu, tot escoltant els
seus concerts d’estiu, o una vetllada musical
a les Nits d’Estiu de Badalona, amb visita a
la fàbrica d’Anís del Mono(5). Aquestes són
algunes de les moltes propostes musicals que
trobaràs als museus de les comarques de
Barcelona.
5

www.museudecardedeu.cat
www.museudebadalona.cat
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PROFESSIONS ANTIGUES
Fàbriques en desús, mines abandonades, trens
aturats, molins que han deixat de moldre…, un bon
aparador per veure com s’ha transformat la societat
industrial. Tot allò que avui veiem i tenim va començar
d’una manera ben diferent. Vine i coneix el nostre
passat.

16
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COURE, COTÓ, AIGUA I CIMENT
Com es produeix el fil de coure que ens porta l’electricitat a casa? La fàbrica Farga Lacambra, a les
Masies de Voltregà, continua treballant el coure. Vine i ho veuràs en directe.
A l’antiga fàbrica Sanglas, avui Museu del Ter(2), continuen funcionant dues turbines que antigament
posaven en marxa la fàbrica i convertien el cotó en fil. I a Premià de Mar, en un preciós edifici entre
neoclàssic i modernista, aprèn a estampar teixits tal com ho feien molts homes i dones d’aquesta
població marinera i tèxtil que avui acull el Museu de l’Estampació.
La força de l’aigua movia la indústria, però també la maquinària servia per extreure i bombejar l’aigua
cap a les xarxes de distribució. Ho veuràs i ho entendràs si visites la Casa de les Aigües de Montcada
i Reixac o el Museu Agbar(1) a Cornellà de Llobregat, a més de gaudir dels seus jardins i recintes
modernistes.
La fàbrica de ciment Asland va tancar fa trenta anys, però ara es pot visitar gràcies a un centre
d’interpretació i a un itinerari extern per les ruïnes industrials de la fàbrica, reconvertida en Museu del
Ciment Asland (Castellar de n’Hug) i emmarcada en un entorn natural singular.
www.museudelcoure.com
www.museudelter.cat
www.museuestampacio.org
www.montcada.cat
www.museuagbar.com
www.museuciment.cat

2
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ARTS I OFICIS
Al Museu Molí Paperer de Capellades(2) aprendràs que el paper no sempre s’ha fet només dels arbres,
sinó també de draps vells i de fulles vegetals. Fins i tot podràs fabricar un full de paper, tal com es feia
fa centenars d’anys.
El Museu del Traginer - Col·lecció Antoni Ros, a Igualada, és un veritable centre per a l’estudi de
les arts i els oficis aplicats al món del transport a la Catalunya moderna, on s’explica l’evolució del
transport tant de mercaderies com de persones amb l’ajuda de les bèsties i els carros.

www.trendelciment.cat
www.mmp-capellades.net
www.museudeltraginer.com
18

2

Puja a les antigues vagonetes de les Mines de Cercs(1) al Berguedà i reviu la duresa de treballar en una
mina de carbó. Molt a la vora, també pots passejar per la Colònia Sant Corneli, testimoni d’històries
familiars, i de les reivindicacions i esperances d’aquest poblat miner.
Una altra parada obligatòria és el Museu del Gas de Sabadell(3), on coneixeràs la història de la indústria
del gas a partir d’un recorregut per una exposició permanent. S’hi fan activitats per a famílies i tallers
per a tots els públics.
www.mmcercs.cat
www.fundaciongasnaturalfenosa.org

3

No t’ho perdis
Les colònies tèxtils van proliferar al llarg
del riu Llobregat durant el segle xix. Eren
nuclis de població al voltant de la fàbrica,
on cadascú tenia el seu lloc. Reviu aquest
ambient a la Colònia Vidal(4), a Puig-reig,
tot visitant la torre dels antics propietaris,
l’església, l’escola dels nens i la de les nenes,
l’economat i les cases dels treballadors.
www.museucoloniavidal.org
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GAUDIR AMB LA FAMÍLIA
Passa-t’ho bé amb els nens! Tens moltes propostes per fer
amb la canalla. Vine a conèixer Catalunya en Miniatura(1),
a Torrelles de Llobregat, i el seu parc d’aventura; passeja
pel delta del Llobregat i observa les aus aquàtiques des
dels miradors, o endinsa’t en una mina de sal(2) a Cardona
i descobreix un paisatge màgic.

1

www.catalunyaenminiatura.com
www.portadeldelta.cat
http://cardonaturisme.cat
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DINOSAURES I TRENS
Tot i que es van extingir ara fa uns seixanta milions d’anys, els dinosaures ens han deixat les seves
empremtes. Per això podem saber que n’hi havia de petits i de grans; bé, més que grans, monstruosos.
A Fumanya, al Berguedà, en una antiga explotació de carbó a cel obert, s’ha descobert un
impressionant jaciment, amb milers de petjades, que no pots deixar de visitar.
Sense deixar el Berguedà, pots passejar en el Tren del Ciment(3), de la Pobla de Lillet a la fàbrica del
Clot del Moro, passant per un paisatge ple d’emocions, parar als Jardins Artigas de Gaudí i visitar la
fàbrica modernista i actual Museu del Ciment.
Vés fins a Vilanova i la Geltrú i apropa’t al Museu del Ferrocarril(4), puja dalt d’un vagó de luxe i comprova
que la locomotora Mataró encara es posa en marxa i treu molt de fum!

www.dinosauresfumanya.com
www.crip.cat
www.neancapellades.cat
www.trendelciment.cat
www.museuciment.cat
http://museudelferrocarril.org

3

4

No t’ho perdis
Una altra proposta singular és l’exposició permanent del pallasso Charlie Rivel a Cubelles, on la
col·lecció personal d’aquest universal clown català t’aproparà al meravellós món del circ.
http://charlierivel.cubelles.cat
Si en vols més, aquí trobaràs altres propostes per a la família a les comarques de Barcelona:
www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/enfamilia
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CULTURA A LA NATURA
Imagina’t que darrere d’un revolt, o dalt del turó
on et porta l’excursió, trobes castells, torres de
guaita, esglésies, museus, palaus modernistes
o monuments prehistòrics. Caminar pels parcs
naturals i els espais protegits et convida a conèixer
la història i la cultura dels territoris per on passes.
Això i molt més ho trobaràs a les comarques de
Barcelona.

CULTURA NATURAL
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, conegut com el Geoparc de la Catalunya Central,
aplega i explica singularitats excepcionals com les Coves del Toll o els relleus actuals dels antics
deltes de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquests dos parcs naturals, de peculiar
paisatge, amaguen en el seu interior un món subterrani quasi desconegut: una variada gamma
d’avencs i coves foraden la pedra. Cal destacar la Cova del Salnitre(1), a Collbató, coneguda arreu tant
per ser la que millor resumeix la història de l’espeleologia catalana com per la seva espectacularitat,
que fascinà i inspirà al llarg dels anys artistes com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Jacint Verdaguer
i, segons diuen, Antoni Gaudí.
I si vols passejar per un autèntic museu a l’aire lliure, a Cabrils hi trobaràs l’Arboretum de Catalunya. En
els seus 38.000 m2 d’extensió es poden observar tots els arbres autòctons de Catalunya.
L’Observatori de Pujalt és un centre d’investigació i ensenyament de la meteorologia i l’astronomia.
Situat a 750 m d’altitud ofereix bona visibilitat per gaudir d’ambdues disciplines. S’hi duen a terme
visites guiades i observacions astronòmiques.
www.geoparc.cat
www.montserratvisita.com
http://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
www.covesdemontserrat.cat
www.cabrils.cat/arboretum-de-catalunya
www.observatoridepujalt.cat
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CULTURA ALS PARCS NATURALS
La poesia i la natura sempre han estat unides en la veu i les obres de diferents poetes i escriptors
que, al llarg del temps, han glossat la diversitat i riquesa dels paisatges que els eren més propers. El
programa poètic «Poesia als parcs» va néixer l’any 2005 precisament amb aquest objectiu: apropar la
manifestació poètica als espais protegits. Descobreix la ruta literària Verdaguer a l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona, i la del poeta Miquel Martí i Pol a Roda de Ter (Osona). Música a la vora del
pantà de Vallvidrera, swing i vermut als jardins del castell de Montesquiu(2)… Tot això i molt més, amb
la natura com a escenari, a les propostes de «Poesia als parcs». T’hi apuntes?

Dins del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
entre boscos d’alzines, cingles i monòlits, hi ha la
vall del Flequer, que ens reserva sorpreses com
les barraques de vinya i l’extraordinari conjunt de
tines de pedra seca de l’Escudelleta i del Ricardo.
Aquests indrets antigament s’utilitzaven per fer
vi a les vinyes que quedaven massa lluny dels
pobles.
http://parcs.diba.cat
http://parcs.diba.cat/web/montesquiu
http://parcs.diba.cat/poesia-als-parcs
www.viuelparc.org
2

No t’ho perdis
Situat en un espai natural privilegiat, a la
serra de Castelltallat, trobem l’Observatori
de Castelltallat(3), on un telescopi de 400 mm
d’obertura ens descobreix les meravelles de
l’univers: es poden obtenir detalls lunars
d’1 km, a més d’observar estels, anells
planetaris, nebuloses i galàxies. S’ofereixen
visites guiades, prèviament concertades.
3

www.observatoricastelltallat.com
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FESTIVALS
Ens agrada el carrer, gaudir-ne quan fa bon temps,
passejar-hi, i prendre un refrigeri al vespre en
una terrassa. I, a més, ens encanta la música, el
teatre, el circ… Durant tot l’any, però sobretot a
la primavera i a l’estiu, els parcs, els patis dels
castells, les terrasses dels museus i les places
s’omplen de notes musicals, acrobàcies, rialles
i molta, molta gent. Hi estàs convidat!

www.femap.cat
www.fimc.es
www.santaflorentina.com
www.fiorgue.com
www.jazzterrassa.org
http://vijazzpenedes.com
www.festivalaltaveu.cat
www.mmvv.cat
www.firamediterrania.cat

MÚSICA
Vine al Festival de Música Antiga dels Pirineus, que se celebra cada estiu al Berguedà en esglésies,
jaciments, claustres…, o apropa’t al tradicional Festival Internacional de Música de Cantonigròs, a
Osona, amb exhibició de grups corals i danses d’arreu del món. Al castell de Santa Florentina de Canet
de Mar escoltaràs música clàssica per allargar les nits d’estiu. I a Mataró, al juliol, visita la basílica de
Santa Maria o el convent de les carmelites i gaudeix de la música d’un instrument singular: l’orgue.
Si el jazz és el teu estil, tens dues cites imprescindibles: entre març i abril, a Terrassa, el Festival
Internacional de Jazz, amb la popular proposta del Picnic Jazz al parc de Vallparadís; i al mes de juliol,
a Vilafranca del Penedès, el Vijazz(1), una combinació perfecta de vi i jazz.
Els grups emergents i els estils més actuals els trobaràs a Sant Boi de Llobregat al Festival Altaveu, al
setembre, i els millors grups catalans del moment al Mercat de Música Viva de Vic.
Més entrada la tardor, la Fira Mediterrània de Manresa escalfa els carrers, les places i els diferents
escenaris amb espectacles d’arrel tradicional.
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TEATRE, CIRC, TITELLES I PALLASSOS
A l’abril, vine a La Mostra, un festival de teatre per a nens i adults que se celebra a Igualada. Si
t’agraden les titelles, a Mollet del Vallès les places en són plenes per la Mostra Internacional de
Titelles(2). Al juliol, el nom ja ho diu tot: Festival Al Carrer!, a Viladecans, on podràs compartir carrers
i places amb actors, acròbates, còmics i moltes ganes de disbauxa. I al bell mig del Montseny, més
música, poesia, circ i pallassos al Festival Circ Cric de l’entranyable Tortell Poltrona. Per acabar, i amb
vistes al mar, et faràs un fart de riure al Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure, al Masnou.
Si ets dels que pensen que els pallassos són exclusivament per als infants és que encara no has estat al
Festival Internacional de Pallassos(3), que se celebra cada dos anys a Cornellà de Llobregat i va néixer
per homenatjar el pallasso català Charlie Rivel.

2

http://lamostraigualada.cat
www.alcarrerviladecans.com
https://circcric.com
www.plederiure.cat
www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/agenda
www.festivaldepallassos.com

3
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FESTES I TRADICIONS
Som un país mil·lenari que conserva i viu les festes i
tradicions amb passió. Per això gaudim del bon clima
mediterrani, del mar i del paisatge amb esperit festiu
i alegre.

DE FESTA EN FESTA
Pots omplir el calendari de festa en festa, de poble en poble, i viure tradicions molt antigues que perviuen
gràcies a la passió dels seus habitants. Pels volts de Nadal busca les exposicions de pessebres, les fires
d’ornaments nadalencs i els pessebres vivents, en els quals bona part del poble representa escenes del
naixement de Jesús. El més antic de Catalunya és el de Corbera de Llobregat.
Per Sant Antoni, no et perdis la Festa dels Tres Tombs, on la tradició consisteix a donar tres voltes amb
els cavalls, carros i altres animals per l’interior de la població; podràs gaudir-la a Igualada, Vilanova i la
Geltrú i en altres poblacions.
Per Carnaval(1), Vilanova i la Geltrú s’omple de disbauxa i competeix amb la veïna Sitges en originalitat
i transgressió. Si vols viure de primera mà el Carnaval, no pots deixar d’assistir-hi… disfressat!
http://pessebrecorbera.cat/amics-de-corbera
www.federaciotrestombs.cat
www.carnavaldevilanova.cat
www.sitges.cat/carnaval
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PROCESSONS I ROSES
Després de la festa arriba el recolliment i les
processons de Setmana Santa. Visita la passió
dels Armats de Mataró, o les passions d’Olesa
de Montserrat i d’Esparreguera. Totes són un
gran espectacle. I també ho és la Setmana Santa
a Vic i el seu Mercat del Ram, amb bestiar, fires
gastronòmiques i visites guiades.
I per Sant Jordi(2) surt a passejar! Parades de
llibres i roses, activitats literàries, cultura popular
i gent, molta gent. Tothom és al carrer amb llibres
i roses per a les persones estimades.
https://elsarmatsdemataro.blogspot.com
www.lapassio.cat
www.lapassio.net
www.covesdemontserrat.cat

2

FESTES DEL CORPUS
Tens plans per al juny? Deixa-ho tot i vine a Berga, a la Patum, la festa de les festes que se celebra durant
el dia de Corpus Christi: foc, música, animals fantàstics i un ball renovador que fa saltar tota la plaça.
També et convidem a fer un passeig tranquil per Sitges, la Garriga(3) o Sallent, tot recorrent carrers
engalanats amb catifes de flors.
Has vist mai ballar un ou? Sense l’ou com balla no hi ha Corpus! El més famós és a la catedral de
Barcelona, però en trobaràs molts més en altres pobles i ciutats.
http://lapatum.cat

3
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SANT JOAN I LES FESTES MAJORS
I arriba Sant Joan(1), la gran festa d’inici d’estiu: fogueres, revetlles a la platja i als carrers, petards, focs
d’artifici, coca i cava. No et perdis aquesta gran festassa que dona la benvinguda a les festes majors,
te’n podem recomanar moltes: les Santes de Mataró, la Festa Major de Vilanova i la Geltrú en honor
a la Mare de Déu de les Neus, la de Vilafranca del Penedès per Sant Fèlix, on s’aixequen castells
espectaculars. I a la Festa Major de Granollers, quina colla guanyarà aquest any? La dels blancs o la
dels blaus?
http://lessantes.cat
www.festamajorvilanova.cat
www.festamajorvilafranca.cat
www.granollers.cat/festamajor
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VEREMA I PANELLETS
Cap al setembre, les vinyes són tot un espectacle i el territori és ple de festes de la verema: Alella, Sant
Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Sitges, Artés…, et conviden a celebrar el vi nou i a donar les
gràcies per la collita.
La gastronomia també fa festa. Ens agrada el bon vi i la bona taula. I a tu? Has tastat ja les castanyes
del Montseny? En saps, de caçar bolets? I de fer panellets(2)? Sempre venen de gust, i a la tardor, quan
ja comença el fred, no hi ha res millor per allargar la sobretaula. Bon profit!

www.alella.cat/festaverema
www.visitsitges.com
www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/agenda

2

No t’ho perdis
Per la Mare de Déu del Carme, patrona dels
mariners, algunes localitats costaneres
organitzen processons marítimes. Embarca’t
i viu una de les celebracions més entranyables
de la gent de mar, a Vilanova i la Geltrú,
Sitges(3), Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, etc.
3
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NOTES
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DESCOBREIX LA CULTURA
BARCELONA ÉS MOLT MÉS

Si vols informació de primera mà, entra a les nostres xarxes
socials i podràs descobrir les comarques de Barcelona.

www.barcelonaesmoltmes.cat
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