Estiu 2019
Programa d’activitats en
museus, monuments i
jaciments

Viu el patrimoni
Com cada estiu els museus, monuments i jaciments de la
Generalitat de Catalunya, gestionats per l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, s’omplen
d’activitats adreçades a tots els públics. El patrimoni cultural
català ofereix escenaris únics, perfectes per programar nous
formats d’activitats culturals que connectin els diferents àmbits
de coneixement i gaudi i ofereixin noves experiències al visitant.
Sota el títol “Viu el Patrimoni” s’han programat un centenar
d’activitats adreçades a tots els públics que tenen per objectiu fer
que la ciutadania i els turistes que visiten Catalunya durant els
mesos d’estiu, coneguin i descobreixin el patrimoni cultural català
d’una manera lúdica i diferent. Experiències totes elles que fan
viu el patrimoni, en aquest cas, a través de la programació
d’activitats atractives que motiven la seva visita i augmenten la
satisfacció dels visitants.
Les activitats que es presenten compten amb la coorganització,
participació i col·laboració de les institucions i entitats públiques i
privades del territori.
Per a l’estiu 2019, l’oferta cultural es consolida amb 138
activitats adreçades a tots els públics. Enguany es consoliden
algunes de les activitats més arriscades i atractives quant a
format i a contingut que es van posar en marxa als monuments i
jaciments de la Generalitat: el Mercat de Santa Teca a
Escornalbou, el cicle de concerts La Pedra Parla a Vallbona de
les Monges, Familiaria i els concerts del Fòrum romà d’Empúries.
El Mercat de Santa Teca a Escornalbou arriba al cinquè
aniversari havent-se consolidat com a proposta cultural a les
comarques de Tarragona, essent pionera en la forma i el
missatge de l’esdeveniment. Una iniciativa única al país que
recupera el patrimoni arquitectònic i històric i el vincula amb la
gastronomia i la cultura, posant l’accent en la qualitat, la
proximitat, l’ecologia i la sostenibilitat.

A terres de Lleida, el cicle de concerts la Pedra Parla a Vallbona
de les Monges també celebra enguany el seu cinquè aniversari.
Una aposta de petit format, eclèctica però d’una altíssima qualitat
artística. Pel festival han passat orquestres, cors, solistes, pianistes,
organistes i actrius.
Especial menció per a la jornada Familiaria a la seu d’Empúries
del Museu d’Arqueologia de Catalunya que amb la seva quarta
edició convoca a moltes famílies durant una gran jornada festiva
per sensibilitzar a les noves generacions sobre el patrimoni cultural
i a estimar-lo. També al mateix jaciment, els Concerts al Fòrum
romà s’han convertit en una cita obligada dels festivals d’estiu de
la Costa Brava.
Com a novetats, destaquem les Nits d’Estiu del Museu d’Història
de Catalunya que, després d’uns anys dedicades al jazz, fan un
gir per portar ritmes i sons d’arreu de la Mediterrània. Al
Monestir de Sant Pere de Rodes portem la música medieval de la
mà de l’artista Antonio Madueño que potenciarà la música
medieval en els seus vessants artístics i de recerca en el marc del
monestir romànic, per tal d’enriquir l’experiència sensorial i
intel·lectual dels visitants.
L’exitós format de les visites teatralitzades, una de les activitats
més pròpies del patrimoni cultural, s’amplia a altres monuments
com la Cartoixa d’Escaladei que estrena la proposta del pare
Olgasàn i es repeteix al Castell Monestir d’Escornalbou amb el
personatge de la Quitèria i a la Canònica de Santa Maria de
Vilalbertran amb les Noces.
Finalment destaquem la tornada al Teatre romà de Tarragona de
la seva funció original amb la representació, 2000 anys després,
de l’obra “Cònsols de Roma” a càrrec de Joan Gibert i Fermí
Fernàndez.
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Viu el patrimoni
A les comarques de Barcelona i Catalunya Central, convidem al
públic, a gaudir de les vespres al Castell d’Olèrdola, de l’Anoia Folk
al Castell de Claramunt, de la música intimista del cantautor
mallorquí Joan Miquel Oliver a la Casa Museu Prat de la Riba de
Castellterçol, d’un taller de circ al Museu d’Arqueologia de
Catalunya - Barcelona, del cinema a la fresca al pati del mNACTEC
i de les nits d’estiu a la terrassa del Museu d’Història de Catalunya
amb músiques procedents de la Mediterrània.
A les comarques gironines, proposem viure les nits màgiques dels
concerts al Fòrum romà d’Empúries. Sent la música medieval que
impregnarà les parets del monestir de Sant Pere de Rodes; marida’l
amb les divertides noces teatralitzades a Santa Maria de
Vilabertran o amb un dels clàssics de l’estiu empordanès: la 27a
Schubertíada. Al jaciment d’Ullastret, Marc Parrot ens sorprendrà
amb una vetllada molt íntima dintre d’una iurta i, a la ciutat de
Girona, reviurem una vil·la romana a Sant Pere de Galligants per
prendre, després, Art&Gin als jardins del Museu d’Art.
A terres de Lleida, els i les visitants podran descobrir el Convent de
Sant Bartomeu de Bellpuig mentre s'impregnen de la frescor que
desprèn la música de les Kolontai; gaudir del cicle musical La Pedra
Parla en un espai únic o del Guitar Festival i la Nit de les Pintures al
conjunt d’art rupestre de la Roca dels Moros del Cogul.
Per últim, a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre, es podrà gaudir de l’experiència visual i sonora immersiva
del Camí Reial del Monestir de Santes Creus que torna després de
l’èxit de la primera edició, i del deliciós mercat gastronòmic i cultural
de Santa Teca a Escornalbou. Al teatre romà de Tarragona
tornarem 2.000 anys enrere per reviure la seva funció original; i a
la Cartoixa d'Escaladei gaudiràs de les noves visites teatralitzades i
dels capvespres espirituals.

Bon estiu 2019
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Viu el patrimoni
BARCELONA I CATALUNYA CENTRAL

5

MAC Olèrdola Alt Penedès
Castell de Claramunt Anoia
Castell de Cardona Bages
MAC Barcelona Barcelonès
Museu d’Història de Catalunya Barcelonès
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Vallès Occidental
Casa Museu Prat de la Riba Vallès Oriental

6
9
10
12
16
20
23

COMARQUES DE GIRONA

24

MAC Empúries Alt Empordà
Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes Alt Empordà
Canònica de Santa Maria de Vilabertran Alt Empordà
MAC Ullastret Baix Empordà
MAC Girona-Sant Pere de Galligants Gironès
Museu d’Art de Girona Gironès

25
33
38
42
51
55

TERRES DE LLEIDA

61

Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig L’Urgell

62

Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges L’Urgell

63

Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul Les Garrigues

65

CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

66

Reial Monestir de Santes Creus Alt Camp
Castell-Monestir d’Escornalbou Baix Camp
Cartoixa d’Escaladei Priorat
Castell de Miravet Ribera d’Ebre
MNAT – Tinglado 4 Tarragonès
MNAT – Teatre romà Tarragonès
MNAT – Conjunt monumental de Centcelles Tarragonès
MNAT – Vil·la romana dels Munts Tarragonès

67
70
75
79
81
84
86
87
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Comarques de
Barcelona i Catalunya central

Barcelona - Cardona
Castellterçol - Claramunt
Olèrdola - Terrassa
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Alt Penedès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CONJUNT MONUMENTAL
D’OLÈRDOLA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Entre els segles X i XI, a l’alta edat mitjana, només hi
havia a Catalunya deu ciutats. Una d’elles era Olèrdola,
enclavament de frontera. Un excel·lent mirador a la plana
del Penedès i el Garraf.

03.08.19 / 10.08.19 / 17.08.19

Les vespres al Castell d’Olèrdola
Els dissabtes del mes d’agost, el conjunt monumental d’Olèrdola acull tres
espectacles per gaudir d’aquest enclavament estratègic al cor del
Penedès. 3 vespres i nits d’estels dedicades a:
03.08.19 La mitologia amb Arnau Vilardebò i l’espectacle “88 Infinits”.
10.08.19 La visió antropològica dels astres i el firmament amb un concert
de música popular amb el grup Merenda.
17.08.19 La mirada científica amb “Mirades a l’univers”, un espectacle
musical que té com a referent l’univers, complementat amb el
gaudi contemplatiu de la posta de sol.
19 h

€

gratuït amb l’entrada al jaciment

Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya i Ajuntament d’Olèrdola
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olèrdola. Olèrdola.
Tel. 938901420| mac.olerdola@gencat.cat
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Alt Penedès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CONJUNT MONUMENTAL
D’OLÈRDOLA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Fins al 08.09.19

La medicina en l’època romana
Una exposició que mostra la manera d'entendre la medicina i el
tractament de les malalties en l'època romana. Arrenca amb els orígens,
molt lligats als remeis transmesos per tradició oral que es remunten al
neolític, impartits pel patriarca de la família, fins a una medicina més
científica, sota l’influencia del món grec i les seves diferents escoles o
tendències, i que estarà a l'abast, principalment, de les classes benestants
(fins al segle IV dC no es crea la figura del metge municipal).

19 h

€ gratuït amb l’entrada al jaciment

Organitza: Museu de Badalona, en itinerància per Arqueoxarxa.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola. Olèrdola.
Tel. 938901420| mac.olerdola@gencat.cat
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Alt Penedès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CONJUNT MONUMENTAL
D’OLÈRDOLA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

14.09.19

Música als Parcs: Sons de la Mediterrània
Aquest cicle artístic pretén aprofundir en els vincles existents entre les
persones i el patrimoni natural i cultural de la Mediterrània. El cicle, que
tindrà lloc al Parc de la Serralada de Marina, Parc del Castell de
Montesquiu, Parc Natural del Montseny, Parc d'Olèrdola i Parc del
Garraf, aplega músics i artistes provinents d’arreu de la Mediterrània:
Algèria, Itàlia, el Marroc, Moldàvia i Catalunya, entre d’altres.
Al recinte del conjunt monumental, situat dins del Parc d’Olèrdola, tindrà
lloc l’espectacle de dansa “Terra”, amb Rachida Aharrat & Cristina
Arribas, Lena Nouar i Mónica Arrabal (Marroc & Catalunya).
19 h

€

gratuït

Organitza: Diputació de Barcelona

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola. Olèrdola.
Tel. 938901420| mac.olerdola@gencat.cat
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Anoia

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CASTELL DE CLARAMUNT

Un dels deu millors castells de Catalunya i el millor de la
comarca de l'Anoia. La seva història està marcada pels
conflictes bèl·lics. Ha conservat fins avui la seva estructura
i l'impressionant aspecte de fortalesa.

20.07.19

Anoia Folk
El Castell de Claramunt acull un any més l’emblemàtic festival de música
d’arrel tradicional, per a tota la família. En aquesta 23a edició podrem
gaudir de la música de:
20.30 h: El ritme de l’alegria (animació)
22.00 h: Irene et François (folk americà)
23.00 h: Menaix a truà

€

8 majors de 16 anys | € 2 de 6 a 15 anys | menors de 5 anys gratuït

Venda anticipada: Posa’l Disc (Tel. 938051531)
Organitza: Associació Cultural la Llobreia i Ajuntament de la Pobla de
Claramunt.
Castell de Claramunt. Camí del Castell s/n. La Pobla de Claramunt.
Tel. 938086075 | claramunt@diba.
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Bages

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CASTELL DE CARDONA

Al bell mig del Castell de Cardona, s’alça magnànima una
de les joies de l’arquitectura romànica de Catalunya: la
Col·legiata de Sant Vicenç, un gran escenari amb la millor
acústica possible.

29.06.19 - 26.10.19

Sant Vicenç, joia del romànic català
L'any 1019, tot just fa mil anys, el vescomte de Cardona Bremon, dotava
a la comunitat de religiosos del Castell de Cardona amb la quantitat de
recursos necessaris per l'aixecament d'una gran fita monumental: la
col·legiata romànica de Sant Vicenç de Cardona.
Aquesta imponent obra és avui una fita del primer romànic català. Us
proposem una visita guiada temàtica per conèixer a fons el monument. Un
interessant itinerari guiat per la col·legiata romànica i els espais del vell
castell medieval de Cardona.
29.06 i 26.10 a les 17 h / 27.07, 24.08 i 28.09 a les 17.30 h

€

8 | 6 jubilades i jubilats | 4 infants de 7 a 11 anys

Venda d’entrades
http://entrades.cardonaturisme.cat/ca/producte/tematicamillenari2019
Col·legiata de Sant Vicenç. Castell de Cardona.
Tel. 938684169 | cardona.cultura@gencat.cat.
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Bages

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CASTELL DE
CARDONA
20.07.19 / 17.08.19 / 21.09.19 / 19.10.19

El Tron
Al llarg dels seus 1000 anys d’història, l’església de Sant Vicenç del
Castell de Cardona ha estat testimoni mut de l’evolució de la societat
catalana. Els seus murs han acollit vescomtes, comtes, ducs, bisbes i
canonges, però també peregrins i turistes. Suposem-hi, a més, una troballa
excepcional: un tron de fusta, d’una antiguitat per determinar i ningú sap
a qui pertany. “El Tron” és un espectacle teatral amb música en directe,
que ens trasllada a una trobada impossible de quatre personatges
protagonistes d’algun instant d’aquests mil anys, per aclarir la propietat
d’aquesta misteriosa peça.
20.07 i 17.08 a les 21 h / 21.09 i 19.10 a les 20.30 h

€

12
Venda d’entrades
http://entrades.cardonaturisme.cat/ca/producte/eltron
Col·legiata de Sant Vicenç. Castell de Cardona.
Tel. 938684169 | cardona.cultura@gencat.cat.
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MAC BARCELONA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Amb una exposició permanent formada per més d’un milió
de peces originals, podreu fer un gran viatge a les arrels
de Catalunya de la prehistòria fins a l’època medieval.

02.06.19 – 25.08.19

Tallers familiars de cap de setmana
Juny: Assassinat d’Ataülf... Ajuda’ns a resoldre aquest enigma i a
coronar un nou rei! Corre l’any 415 dC i els visigots s’han quedat sense rei.
Se n’ha de coronar un de nou.
Juliol: La festa de Dionís! Gaudeix d’un autèntic banquet grec. Els grecs
eren una gent a qui els hi agradava molt el bon menjar i la gresca, i tot
sovint organitzaven una bona festa a casa coneguda com a Symposium.
Agost: Màgia i misteri a l’Antic Egipte. Endinsa’t en l’univers simbòlic dels
rituals egipcis! Un taller on els infants s’endinsaran en l’univers simbòlic del
ritual egipci i fins i tot aprendran a llegir i escriure jeroglífics.
11 h € 5 (inclosa l’entrada al Museu) | menors de 6 anys gratuït
Reserves: macvisites.acdpc@gencat.cat | Tel. 934232149
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona. Passeig de Santa Madrona,
39. Parc de Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat.
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MAC BARCELONA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

25.06.19 – 19.07.19

Llença’t a una apassionant aventura amb la Júlia!
Júlia és una nena d’11 anys que viu l’any 2359. Ha fet un treball molt
laboriós a l’institut sobre història i arqueologia però té un problema, la
seva mestra li ha dit que no és correcte i que si no el té abans del dia 20
de juliol corregit, no podrà entrar a un programa d’estudiants
especialitzats. Ella ha viatjat en el temps per poder veure els errors, però
sense èxit.
Ara se li ha acudit una idea: demanar via digital als nens del MACcasal,
els quals estan més a prop en la línia temporal de les èpoques de què
ella parla, dels seus errors, que l’ajudin a identificar i corregir els errors
històrics.
9 - 17 h € 140 per setmana
Reserves: del 27 d’abril al 14 de juny a www.peretarres.org/estiu/casal
Organitza: Museu d’Arqueología de Catalunya i Fundació Pere Tarrés.
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona. Passeig de Santa Madrona,
39. Parc de Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat.
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MAC BARCELONA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Dissabtes d’agost

Taller de circ
El MAC Barcelona ofereix als infants la possibilitat d’introduir-se en el món
del circ a partir de professionals del sector d’una manera divertida.
Les disciplines que s’oferiran, aptes per a totes les edats, inclouen malabars,
masses, pilotes, plats, diàbolo, cable, equilibris sobre corró, xanques, així com
experimentació d’equilibris estàtics amb pals i pilotes.

18 - 20 h

€

5,5 (inclou l’entrada al museu)

Reserves: macvisites.acdpc@gencat.cat | Tel. 934232149

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona. Passeig de Santa Madrona,
39. Parc de Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat.
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MAC BARCELONA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Fins al 03.11.19

Arqueologia a l’exili
La guerra civil espanyola (1936-1939), l'acabament de la qual se celebra
enguany el 80è aniversari, constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i
de major repercussió política, social i econòmica de tota la història catalana
del segle XX.
L'exposició "Arqueologia a l'exili. El Museu d'Arqueologia de Catalunya i
la Guerra Civil espanyola (1936-1939)" explica aquest episodi encara poc
conegut de la història cultural i patrimonial del nostre país i, alhora, retre
homenatge als homes i dones que, enmig de les dificultats d'una guerra,
treballaren incansablement per protegir el patrimoni cultural català i
garantir-ne la seva transmissió a la posteritat. Visites guiades cada
diumenge.
Consultar horaris € visites gratuïtes incloses en el preu d’entrada
Es recomana reserva prèvia a macvisites.acdpc@gencat.cat
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona. Passeig de Santa Madrona,
39. Parc de Montjuïc, Barcelona. Tel. 934232149 | infomac@gencat.cat.
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MUSEU D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA

Ubicat als antics Magatzems Generals de Comerç, l’únic
edifici conservat del vell port industrial de Barcelona, el
MHC és un referent en la conservació, la recerca i la
divulgació de la història i del patrimoni cultural del país.

03.07.19 - 07.08.19

Nits d’estiu: Mediterrània. Músiques que es toquen
La terrassa del Museu d’Història de Catalunya, al cor del Port de
Barcelona, esdevé l’escenari d’un cicle estival de sis concerts on tradició i
modernitat, patrimoni i futur es troben de la mà de músiques procedents de
tots els racons del Mare Nostrum.
03.07 Maria Mazzotta / 10.07 Anna Ferrer i Mario Mas / 17.07 Les
Anxovetes / 24.07 Amine & Hamza / 31.07 Trio López - Petrakis Chemirani / 07.08 Miquel Gil
22 h concert / 20 h i 21 h visites guiades

€

16 per persona (inclou visita guiada a l’exposició “Moda i modistes”)

Reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat | Tel. 93 225 42 44
Organitza: Museu d’Història de Catalunya, en col·laboració amb la Fira de
la Mediterrània de Manresa.
Museu d’Història de Catalunya. Pla de Palau 3, Barcelona.
Tel. 932 254 700 | mhc.cultura@gencat.cat | www.mhcat.cat
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MUSEU D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA

01.07.19 – 05.07.19 / 15.07.19 – 19.07.19 / 02.09.19 – 06.09.19

Exploradors del temps
El casal d'estiu que el Museu d'Història de Catalunya organitza per a
famílies amb nens i nenes entre 6 i 12 anys apassionats per la Història.
Cada matí al museu s’explorarà una època diferent a partir d’un
recorregut temàtic per les sales del museu, que combinarà dramatitzacions,
jocs i dinàmiques que s’entrellaçaran al llarg del matí amb activitats
artístiques i lúdiques, entre d’altres.
9 - 15 h (servei d’acollida 8.30 – 9 h i 15 – 15.30 h)

€

80 per setmana (25% de descompte pels membres de SOM Museu
d'Història de Catalunya i 15% de descompte pel 2n germà).

Reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat | Tel. 93 225 42 44

Museu d’Història de Catalunya. Pla de Palau, 3, Barcelona.
Tel. 932 254 700 | mhc.cultura@gencat.cat | www.mhcat.cat
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MUSEU D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA

20.07.19

Planetari familiar: Missió espacial Apollo 11
El 20 de juliol de 2019 se celebren 50 anys de l'arribada a la Lluna, una
aventura extraordinària que va marcar l'inici de l'exploració espacial a
astres més llunyans. Va ser un petit pas per a l’home però un gran salt per
a la humanitat, tal com va dir l'astronauta Neil Armstrong quan aquell 20
de juliol es va convertir en el primer ésser humà a trepitjar la Lluna.
Què va ser aquesta missió? Com es va dur a terme? Quants astronautes hi
van anar? Quants dies van trigar? Com van aterrar a la Lluna? Què van
fer allà? Com van tornar? A l’interior d’un planetari coneixerem la missió
Apollo 11 i els seus protagonistes de ben a prop!
12 h, 13 h, 17 h i 18 h

€

2

Reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat | Tel. 93 225 42 44
Museu d’Història de Catalunya. Pla de Palau, 3, Barcelona.
Tel. 932 254 700 | mhc.cultura@gencat.cat | www.mhcat.cat
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Barcelonès

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MUSEU D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA
Fins al 13.10.19

Moda i modistes
La gran exposició del Museu d’Història de Catalunya del 2019 vol posar en
valor el treball de les modistes al llarg del segle XX. Un ofici, desplegat
sobretot per dones, que va ser una plataforma d’emancipació femenina en
el camp laboral i empresarial, i també el creatiu.
El seu intens treball requeria coneixements, destresa i dedicació, i sovint ha
quedat amb prou feines visible, al marge dels noms dels grans dissenyadors
i de les marques. Per fer una descoberta en profunditat, els caps de
setmana el Museu organitza visites guiades especials, per no perdre's.
Dissabtes a les 12 h

€ gratuït (inclòs en el preu de l’entrada)

Museu d’Història de Catalunya. Pla de Palau, 3, Barcelona.
Tel. 932 254 700 | mhc.cultura@gencat.cat | www.mhcat.cat
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mNACTEC

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

L’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover és una de les millors
mostres de l’arquitectura industrial modernista del país i
seu del mNACTEC. Un museu nacional per descobrir
l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la
seva aplicació industrial i la seva incidència social.

30.06 - 01.07

Festa Major al mNACTEC
El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya participa a la
Festa Major de Terrassa amb la programació de diverses activitats:
30.06
10 a 14.30 h Portes obertes
10.30 h i 11.30 h Passejada per les voltes
10.30 a 12 h Taller infantil “Fem el pirata!” (al pati del Museu)
12 i 13 h Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens salvarà”
01.07
10 a 14.30 h Portes obertes
10.30 h i 11.30 h Passejada per les voltes
12 i 13 h Visita teatralitzada “Tranquils, el senyor Gadget ens salvarà”

€ gratuït
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla
d’Ègara, 270. Terrassa. Tel. 937368966 | www.mnactec.cat
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MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

04.07.19, 11.07.19 i 18.07.19

Cinema a la fresca: Una mirada a l'espai
El mNACTEC organitza durant el mes de juliol el que s’ha convertit ja en un
clàssic de l’estiu als museus catalans: un cicle de cinema a la fresca, que
proposa tres sessions al pati històric del Museu. Les tres sessions
s'emmarquen en la temàtica "Una mirada a l'espai" a través de
l'astronàutica i la ciència-ficció espacial.
04.07.19 First man (El primer hombre)
11.07.19 Sergio & Serguéi
18.07.19 The Martian (Marte)

21.30 h

€2

*Es recomana reservar prèviament a través del web
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla
d’Ègara, 270. Terrassa. Tel. 937368966 | www.mnactec.cat
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MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

25.06.19-26.07.19 / 02.09.19- 10-09.19

Tallers d’estiu: Vacances al museu
El mNACTEC proposa tallers infantils per aprofitar les vacances d'estiu
descobrint el món de la ciència i de la tècnica.
S'ofereixen una sèrie d'activitats al voltant de la ciència i la tècnica per
aprendre, de manera lúdica i entretinguda, aspectes relacionats amb la
festa i la cultura, el món de la robòtica, la química, el tèxtil, l'animació
audiovisual, el teatre i les emocions. Estan dirigits a nens i nenes de 5 a 12
anys i es desenvolupen en diferents espais del museu.
9 - 14 h (servei d’acollida 8-9 h i 14-15 h)

€

75 per setmana (consulteu setmanes amb preus especials)

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla
d’Ègara, 270. Terrassa. Tel. 937892244 | www.mnactec.cat
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CASA MUSEU
PRAT DE LA RIBA

Aquí va néixer i va morir el primer president de la
Mancomunitat de Catalunya. Un espai que preserva
l'ambient i el mobiliari de l'època i ens permet endinsarnos en els espais familiars i de treball de Prat de la Riba.

01.08.19

Aniversari de la mort d’Enric Prat de la Riba
Com cada primer d’agost, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
commemora l’aniversari de la mort d’Enric Prat de la Riba (Castellterçol, 29
de novembre de 1870-1 d'agost de 1917), advocat, periodista i polític, i
un dels principals promotors del ressorgiment nacional català des de finals
del segle XIX. Ho fa amb una conferència i un concert:
19.30 h Conferència: Alexandre Galí i Coll (1886-1969). Renovar
l’educació i construir un país. Amb motiu del cinquantenari de la mort
d’Alexandre Galí i Coll, pedagog i historiador. A càrrec de Joan Soler
Mata, mestre i pedagog, professor de la Universitat de Vic.
21.00 h Concert: Joan Miquel Oliver presenta “Elektra”, la tercera entrega
de la trilogia que, juntament amb el pintor Albert Pinya, va encetar el 2015
amb el treball Pegasus (Sony) i va seguir el 2017 amb Atlantis (Sony).

€

gratuït
Casa Museu Prat de la Riba. Pl. Prat de la Riba 7. Castellterçol.
Tel. 938666362 | pratdelariba.cultura@gencat.cat
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Comarques gironines

Empúries - Girona
Ullastret - Sant Pere de
Rodes - Vilabertran
24
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MAC EMPÚRIES

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Empúries és un dels escenaris privilegiats de la nostra
història. Porta d’entrada de la cultura grega i romana a la
península Ibèrica, a Empúries conviuen les restes d’una
ciutat grega amb les d’una ciutat romana, l’antiga
Emporiae .

06.07.19

Antígona, de Sòfocles
En el marc immillorable de la ciutat grega d’Emporion, aquest estiu es
presenta el llibre “Antígona” de Sòfocles de la col·lecció Bernat Metge
Essencial, editat per la Casa dels Clàssics.
Un recital poètic i musical en el que es recitaran fragments d’aquesta
tragèdia grega, acompanyats del so d'una lira i la participació de
l’actriu Laia Marull.
20 h

€

gratuït

Organitza: MAC Empúries i llibreria Vitel·la

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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MAC EMPÚRIES

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

10.08.19-13.08.19
Concerts al Fòrum romà
10.08.17
Els Catarres + Suu
Dona el tret de sortida als concerts
emporitans, la banda responsable del
ressorgiment de la música festiva a les
nostres festes, Els Catarres, que venen a
presentar el seu disc “Tots els meus
principis”. Els acompanyen Suu, una de
les promeses catalanes més seguides i
escoltades que han triomfat a les xarxes
socials que presentaran el seu
esperadíssim primer disc, “Natural”.
22h

€

24

11.08.17
Andrea Motis Quintet + Alessio Arena
Torna al Fòrum romà Andrea Motis, la
jove cantant que també toca el saxo i la
trompeta i que canta amb una
personalitat que no es veia en anys!
Vindrà ben acompanyada pel seu mentor
Joan Chamorro, Ignasi Terraza al piano,
Josep Traver a les guitarres i Esteve Pi a
la bateria.
Alessio Arena, cantascrittore napolità
establert a Barcelona, presentarà
“Atacama”, un treball amb el que recorre
els paisatges inèdits d’un nou cançoner
mediterrani, incloent l’experiència d’un
llarg recorregut pel desert xilè i les
músiques que en brollen.
22h

€

27

Organitza: Tem Produccions i ACdPC
Venda d’entrades www.concertsempuries.com
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat

12.08.17
Els Pets + Pavvla
Els Pets tornen als escenaris amb tota la
força de la mà d’un nou treball
discogràfic “Som”. L’afany de proposar
un directe nou, amb una nova formació i
una connexió més estreta amb el públic,
farà que veure Els Pets A Empúries sigui
un esdeveniment molt especial.
Un altre directe explosiu, el de Pavvla, el
seu segon disc Secretly hoping you catch
me looking. demostrant per què la seva
proposta ha estat aclamada arreu.
22h

€

32

13.08.17
Ismael Serrano
Ismael Serrano actuarà amb "Hoy es
siempre. Todavía", un concert ple de
cançons poètiques, sinceres i sempre
compromeses amb les causes nobles. Un
repertori que emociona encara més en
directe.
22h

€

37
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MAC EMPÚRIES

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

20.07.19

Familiaria
Un dia a l’any, la seu d’Empúries del Museu d’arqueologia de Catalunya
programa una jornada especial destinada a la cultura en família per
promoure la descoberta del jaciment a grans i petits.
El “Familiaria, dia en família a Empúries” arriba aquest estiu a la seva
quarta edició amb una àmplia programació de tallers de recreació
històrica adreçats als nens i nenes, així com visites guiades familiars,
visites en 3D al fòrum romà i a l’àgora grega, un concert del reconegut
grup familiar Xiula, un concert participatiu de Bufa&Sons o un espectacle
teatral itinerant de la mà de la companyia Teatre Nu basat en la faula
grega “La llebre i la tortuga”.
10 - 20 h € 12 anticipada | 15 taquilla
Venda d’entrades https://familiaria.koobin.com

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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01.07.19 – 11.09.19

Visita Romana
Un clàssic dels estius emporitans és la visita teatralitzada romana al
jaciment d’Empúries. Una divertida visita que repeteix any rere any i en
la que Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l’Emporiae
romana del segle I dC ens mostren com es vivia i com eren les cases,
carrers, places i temples de la seva ciutat.
Una visita pensada per a tots els públics per tal de conèixer la història
de l’antiga ciutat d’Empúries. Català, castellà i francès.
11.30 h

€

5 | menors de 8 anys gratuït

Reserves reservesempuries@gencat.cat | Tel. 972775976

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

15.07.19 – 11.09.19

Empúries cap al tard
Visita teatralitzada que recorre els principals espais d’Empúries
aprofitant la màgia i la tranquil·litat del capvespre. Una proposta que
creix amb tres itineraris dramatitzats:
Salve populus Una descoberta de la història de les ciutats grega i
romana.
Invictus emporiarum Una visita per l’Empúries romana.
Les nits de Bacus Partint de l’exposició, es visitaran diversos indrets del
jaciment per descobrir el cicle mitològic i el culte a Bacus, les seves
tradicions vinculades al vi, al teatre i a la disbauxa. S’oferirà una copa
de vi durant l’itinerari.
Juliol a les 20 h |1-16.08 a les 19.30 h | 19.08-11.09 a les 19 h

€ 12 | menors de 8 anys gratuït
Reserves macempuries.cultura@gencat.cat
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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01.07.19 - 11.09.19

Empúries Virtual
Una visita molt especial al jaciment per submergir-se en l’antiguitat a
través de la tecnologia de la realitat virtual. Un itinerari per la ciutat
grega i romana, aturant-nos als espais audiovisuals oberts al públic:
l’audiovisual de benvinguda i el del criptopòrtic de la domus dels
mosaics.
Els punts culminants de la visita seran l’àgora grega i el fòrum romà on
podreu experimentar un autèntic viatge al passat a través de les ulleres
i tauletes de realitat virtual.
11 h i 17 h

€

10 | menors de 8 anys gratuït

Reserves reservesempuries@gencat.cat | Tel. 972775976

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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28.07.19/ 25.08.19 / 29.09.19

Taller d’arqueologia
Quin millor lloc per aprendre l’ofici d’arqueòleg que a Empúries? Amb
aquest taller familiar adults i infants es convertiran en autèntics
arqueòlegs.
Tot excavant descobriran peces i objectes d’època grega i romana que
ajudaran a entendre la història dels antics habitants d’Empúries. Activitat
recomanada per a infants majors de 5 anys.

11 h

€

5 infant (acompanyants gratuït)

Reserves reservesempuries@gencat.cat | Tel. 972775976

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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Fins al 15.09.19

Bacus, les màscares del déu
L’exposició, comissariada pel Museu de Badalona, ens descobreix els
orígens del déu, l’últim que ingressà a l’Olimp, les seves gestes, la
composició del seu seguici, el seu paper en l’origen del teatre, els
elements que el simbolitzen i el seu marcat caràcter de divinitat
domèstica.
La mostra inclou peces del Museu de Badalona i una cinquantena
d’objectes procedents d’altres museus catalans, com el mateix jaciment
d’Empúries, que testimonien l’arrelament d’aquesta divinitat en la societat
de l’època romana i que permeten descobrir totes les màscares d’aquest
déu polièdric i complex.

10-13.30 h i 16.30-19.30 h

€

gratuït amb l’entrada al jaciment

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n.
L’Escala-Empúries. Tel. 972770208 | macempuries.cultura@gencat.cat
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CONJUNT MONUMENTAL DE
SANT PERE DE RODES

Fidel als seus orígens torna un dels clàssics de
l’estiu empordanès. Piano i música de cambra a
càrrec d’artistes nacionals i internacionals
d’altíssim nivell i reconeixement.

13.07.19 – 24.08.19

19è Festival de Sant Pere de Rodes
13.07.19
De Mozart a Verdi
Claudi Arimany (flauta) i Pedro
Rodríguez (piano). Obres de
Mozart, Brahms i Verdi.
20.07.19
Romàntic i virtuós
Duo Gershwin-Tyshayeva: Michel
Gershwin (violí) i Anna Tyshayeva
(piano). Obres de Brahms, Franck i
Ravel.
27.07.19
Duel de Piano
Micheal Kuhn (piano) i Christoph
Ewers (piano). Obres de Chopin,
Mendelssohn i Bizet.

03.08.19
Cello-Romanz
Bruno Borralhinho (violoncel) i
Vasco Dantas (piano). Obres de
Schumann, Rachmaninov i
Beethoven.

14.08.19
Absolute Beethoven
Christoph Soldan (piano). Obres
de Beethoven.
17.08.19
Viena
Transylvanian Piano Trio: Vlad
Răceu (violí), Octavian Lup
(violoncel) i Aurelia Vișovan
(piano). Obres de Beethoven i
Schubert.

07.08.19
Homenatge a Clara Schumann
Nico Benadie (piano). Obres de
Mozart, Beethoven i Clara
Schumann.
10.08.19 i 11.08.19
“And the winner is...2019
Carles & Sofia Piano Duo,
Orquestra “Solistes de
Catalunya”. Dirigit per Daniel
Mestre. Obres de Amadeus, Los
chicos del coro, Amélie, Bohemian
Rhapsody...

31.07.19 20 h
Clara & Johannes: una història de música
Trio Pierre Louÿs: Igor Riva (violí) , Andrea
Cavuoto (violoncel) i Lorena Portalupi
(piano). Obres de Clara Schumann i Brahms.

21.08.19
Absolute Russia
Evgeny Konnov (piano).
Obres de Rachmaninov,
Txaikovski i Scriabin.
24.08.19 20
Una nit a l’òpera
Injeong Hwang (soprano),
Giuseppe Nova (flauta) i
Giorgio Costa (piano).
Obres de Mozart, Puccini i
Verdi.

20 h

€

22 | 32 producció especial “And the Winner is...2019
(11 i 12 d’agost)

Venda d’entrades Oficina de Turisme de Port de la Selva fins
al dia abans del concert / Monestir de Sant Pere de Rodes el
mateix dia del concert.
Organitza: ACdPC i Opus Artis

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir s/n. Port
de la Selva. Tel. 972194238 | santperederodes.cultura@gencat.cat 33
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CONJUNT MONUMENTAL DE
SANT PERE DE RODES
19.07.19 – 30.08.19

Nit de vins
Envoltats de muntanyes que conserven l’empremta de les antigues feixes
que s'aboquen, en un descens vertiginós, al mar del Cap de Creus
deixarem que les estances del monestir ens parlin del seu passat vinícola
i ens descobreixin un dels secrets més ben guardats de Sant Pere de
Rodes: l’antic art dels monjos de fer vi.
Cada nit, després de la visita al monestir, un tast a càrrec d’un celler
vinculat amb la història del monestir ens presentarà els seus vins, que
es maridaran amb productes locals i faran que els vespres d’estiu el vi
torni a Sant Pere de Rodes. Els participants que ho desitgin podran
allargar la vetllada i quedar-se al restaurant del monestir, que oferirà
sopars d’estiu sota les estrelles.
Tots els divendres a les 20 h

€

20

Reserves reservesspv.acdpc@gencat.cat
Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir s/n. Port
de la Selva. Tel. 972194238 | santperederodes.cultura@gencat.cat
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CONJUNT MONUMENTAL DE
SANT PERE DE RODES
11.07.19 – 07.09.19

Música Medieval a Sant Pere de Rodes
Una proposta musical d’Antonio Madueño destinada a potenciar la música
medieval en les seves vessants artístiques i de recerca en el marc del
monestir romànic, per tal d’enriquir l’experiència sensorial i intel·lectual
dels visitants.
11.07 i 25.07 /23.08 i 29.08 Monestir de Sant Pere de Rodes
10.30-13 h i 17-19 h: Reconstrucció d’instruments
11, 13, 16 i 18 h: Cant medieval
18.08.19 Església de Santa Creu de Rodes
19 h: El cor és un castell
07.09.19 Monestir de Sant Pere de Rodes
10 a 14 h: Taller de polifonia medieval L’Incantari & Antoni Madueño
19 h: Músiques litúrgiques antigues L’Incantari & Antoni Madueño

€

gratuït
Reserves reservesspv.acdpc@gencat.cat
Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir s/n. Port
de la Selva. Tel. 972194238 | santperederodes.cultura@gencat.cat
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CONJUNT MONUMENTAL DE
SANT PERE DE RODES
23.07.19 - 27.08.19

Mininits de pirates a Sant Pere de Rodes
Fa 30 anys es va trobar un tresor extraordinari a Sant Pere de Rodes: algú
havia amagat 348 monedes d’or i 310 de plata dins d’un pot de ceràmica.
Era el 1530 i les costes del Cap de Creus estaven infestades de pirates. De
fet entre els pirates s’explicava que al monestir, de pots de monedes n’hi
havia dos!
El pirata Otxiali fa anys que va de bòlit buscant el segon pot de monedes
pel monestir. Tot sol es fa un embolic, però si el voleu acompanyar, potser us
en sortiu! Amb aquesta nova visita dedicada als pirates i corsaris medievals
trobareu misteri i diversió per a tota la família en un escenari únic.
Tots els dimarts a les 20 h

€

10 adults| 6 infants de 5 a 10 anys | menors de 5 anys gratuït

Reserves reservesspv.acdpc@gencat.cat
Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir s/n. Port
de la Selva. Tel. 972194238 | santperederodes.cultura@gencat.cat

36

Alt Empordà

VIU EL PATRIMONI Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CONJUNT MONUMENTAL DE
SANT PERE DE RODES
03.08.19

Entre el poble i el monestir
En el marc de les visites guiades als espais medievals de l'Empordà, el
monestir de Sant Pere de Rodes ofereix la visita "Entre el poble i el
monestir" que ens descobrirà el passat medieval de la muntanya de
Verdera tot visitant l'antic poble de Santa Creu, l'església de Santa
Helena i el monestir de Sant Pere de Rodes.
Un apassionant recorregut per descobrir i entendre l'època feudal
catalana, en un entorn natural realment espectacular.
11.30 h € gratuït
Reserves reservesspv.acdpc@gencat.cat
Organitza: Consells Comarcals de l'Alt i Baix Empordà

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir s/n. Port
de la Selva. Tel. 972194238 | santperederodes.cultura@gencat.cat
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CANÒNICA DE SANTA
MARIA DE VILABERTRAN

A mig camí entre Figueres i Peralada es troba la
canònica més ben conservada d’origen medieval a
Catalunya, on el silenci remet a l’espiritualitat dels
temps medievals.

20.07.19 – 29.09.19

Diàlegs: pintura, música i patrimoni – Pep Camps
i Carme Sanglas
Per quart any consecutiu, l’ACPC i Bòlit sumen esforços per unir, durant
l’estiu, tres puntals de la cultura: la pintura, la música i el patrimoni, en
el marc de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran i el Festival
Schubertíada a Vilabertran.
El cicle expositiu mostra enguany l’obra del gironí Pep Camps i de
Carme Sanglas.
Juliol i agost:10-13.30 h i 15-18.30 h
Setembre10-13.30 h i 15-17.30 h

€

gratuïta amb l’entrada al monument

Organitza: ACdPC i Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona
Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 4.
Vilabertran. Tel. 972508787 | vilabertran.cultura@gencat.cat
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CANÒNICA DE SANTA
MARIA DE VILABERTRAN
17.08.19 – 31.08.19

27a Schubertíada a Vilabertran
17.08.19 21 h
Lieder de Franz Schubert
Christiane Karg (soprano) &
Gerold Huber (piano)
Conferència “Les cançons
italianes de Schubert”
18.08.19 11.30 h
Bach, Haydn i Schubert
Bach & Breakfast I – Eudald
Buch (piano)
18.08.19 19.30 h
Bach/Busoni, Beethoven,
Prokófiev i Brahms
Nicholas Angelich (piano)
22.08.19 21 h
Lieder de Franz Schubert
Andrè Schuen (baríton) &
Daniel Heide (piano)
Conferència “El cant del cigne
de Schubert”

23.08.19 21 h
Die schöne Müllerin, de Franz
Schubert
Christoph Prégardien (tenor) &
Malcolm Martineau (piano)
24.08.19 11.30 h
Johann Sebastian Bach
Bach & Breakfast II – Mikhail
Pochekin (violí)
24.08.19 21 h
Lieder de Xostakóvitx, Martin
i Mahler
Matthias Goerne (baríton) &
Alexander Schmalcz (piano)
Conferència “Compondre amb
po?”

25.08.19 19.30 h
Winterreise, de Franz
Schubert
Joyce DiDonato
(mezzosoprano) & David
Zobel (piano)

29.08.19 21 h
Spanisches Liederbuch,
d’Hugo Wolg
Marie Seidler (mezzosoprano),
Manuel Walser (baríton) &
Wolfram Rieger (piano)

26.08.19 21 h
Lieder de Franz Schubert
Matthias Goerne (baríton) &
Alexander Schmalcz (piano)

30.08.19 21 h
Lieder de Kurtág, Robert &
Clara Schumann, Debussy,
Brahms i Krenek
Katharina Konradi (soprano) &
Eric Schneider (piano)

29.08.19 18.30 h
Lieder de Franz Schubert i
d’altres compositors
Acadèmia de la Schubertíada
amb el Prof. Wolfram Rieger

31.08.19 21 h
Purcell, Mozart i Xostakóvitx
Quartet Casals

€ consulta preus i abonaments
Venda d’entrades schubertiadavilabertran.cat
Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 4.
Vilabertran. Tel. 972508787 | vilabertran.cultura@gencat.cat
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CANÒNICA DE SANTA
MARIA DE VILABERTRAN
03.08.19 / 10.08.19 / 14.09.19

Les noces de Vilabertran
Tot recorrent la Canònica de Santa Maria i a través de l'humor i de dos
personatges tant reals com entranyables, els visitants descobriran un dels
successos més emblemàtics que han succeït a la Canònica de Vilabertran:
el casament reial que va posar fi al conflicte sicilià, l’any 1295.
La canònica de Santa Maria de Vilabertran, la més ben conservada
d’origen medieval a Catalunya, va ser construïda al voltant d’un claustre
central durant els segles XII i XIII. El seu origen el trobem en una comunitat
de dotze clergues de clausura de l’orde de sant Agustí formada l’any
1069.
20 h € 10 majors de 16 anys | € 6 de 8 a 16 anys | menors de 8
anys gratuït
Reserva prèvia reservesspv.acdpc@gencat.cat o 972 387 559
Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 4.
Vilabertran. Tel. 972508787 | vilabertran.cultura@gencat.cat
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CANÒNICA DE SANTA
MARIA DE VILABERTRAN
30.06.19

El tresor de la plana
En el marc de les visites guiades als espais medievals de l'Empordà es
farà un recorregut pels espais més emblemàtics de la Canònica de Santa
Maria de Vilabertran, descobrint la història i arquitectura d’aquesta joia
del romànic català.
Aquest bell conjunt monumental emmurallat va ser construït al voltant d’un
claustre central durant els segles XII i XIII. El seu origen el trobem en una
comunitat de dotze clergues de clausura de l’orde de sant Agustí formada
l’any 1069. El suport de diverses famílies nobles, els va permetre ampliar
les seves dependències inicials durant els segles XII i XIII amb el claustre, el
Palau de l’Abat i el refetor o menjador comunitari. Al segle XIV es va
construir la capella funerària dels Rocabertí i al XVII
12 - 13 h € gratuït
Organitza: organitzen els Consells Comarcals de l'Alt i Baix Empordà
Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 4.
Vilabertran. Tel. 972508787 | vilabertran.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

L’assentament iber més gran descobert fins ara a
Catalunya. La ciutat, flanquejada per imponents
muralles, exercia com a capital del territori indiketa.
Reconstruïda en 3D, conserva un gran fossat defensiu,
símbol de prestigi en el món iber.

Fins al 10.08.19

Festival Internacional de Cinema Arqueològic del
Bidasoa (FICAB) en Itinerància
La seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb la
col·laboració del Museo Romano Oiasso (Irún) i del Museu de la Pesca
(Palamós), organitza un cicle de cinefòrum dedicat als vaixells i a la
navegació en època antiga.
16.06.19 a les 12 h: Las piraguas de la Edad de Hierro
29.06.19 a les 18 h: Cuando los egipcios navegaban por el Mar Rojo
14.07.19 a les 12 h: Gyptis: un barco griego de Massalia del siglo VI a.C.
15.07.19 a les 20 h: El barco fenicio de Mazarrón 2
10.08.19 a les 20 h: Arles-Rhône 3: del río al museo

€ gratuït
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

05.07.19 i 06.07.19

Festival Ítaca: Marc Parrot
Refugi és un espectacle íntim i personal del polifacètic Marc Parrot que té
lloc en una petita iurta de 9 metres de diàmetre. Amb la direcció escènica
de Los Galindos, el músic trenca les barreres de l’escenari i comparteix
amb el públic un espai comú que no permet trucs ni artificis. Jugant amb
els contrastos sonors i l’experimentació, l’acompanyen Lluís Cartes (bateria
i guitarra) i Dani Ferrer (teclats) per acabar de vestir amb senzillesa
cançons essencials que configuren un moment de refugi únic en cada
concert.
La iurta de Marc Parrot s’instal·larà al meravellós escenari de la ciutat
ibèrica d’Ullastret amb una proposta només per a 80 persones. L’entrada,
a més, inclou una visita al conjunt arqueològic.
20 h

€

15 (inclou la visita al jaciment) | menors de 8 anys gratuït

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

23.06.19 i 18.08.19

Ruta literària Josep Pla
Torna la Ruta Josep Pla, una proposta conjunta entre el MAC Ullastret i la
Fundació Josep Pla per explorar la relació de l’escriptor amb el jaciment
arqueològic d’Ullastret i amb el món de l’arqueologia.
Una ruta literària que ens aproparà a la realitat de les primeres
excavacions, en un indret excepcional de la geografia catalana, a través
de la força mitificadora de la paraula.

12 h i 18 h

€

4 | menors de 8 anys gratuït

Reserves macullastret.cultura@gencat.cat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

22.06.19 / 27.07.19 / 09.08.19 / 24.08.19 / 07.09.19

Terra d’Indiketes
Segle III aC. La ciutat d’Indika, orgullosa capital dels indiketes, ha arribat
al seu moment de màxima esplendor. L’estany fecund que l’envolta
abasteix els seus habitants d’aliments i els connecta amb el mar. Els
negocis amb la veïna Emporion són pròspers, la ciutat gaudeix d’un
sistema defensiu inexpugnable i els seus temples brillen a les alçades,
dominant un paisatge idíl·lic.
En aquesta visita teatralitzada, un seguit de curiosos personatges de
l’època us guiaran a través dels seus carrers i edificis, en una visita plena
de sorpreses que no deixarà a ningú indiferent i que finalitzarà amb un
brindis davant del seu fantàstic museu! Visita familiar, apta per a tots els
públics.
18 h i 19.30 h € 5 | menors de 8 anys gratuït
Reserves macullastret.cultura@gencat.cat
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

13.07.19 / 17.08.19 / 31.08.19 / 11.09.19 / 22.09.19

Coneix la ciutat ibèrica d'Ullastret
Us convidem a conèixer Ullastret, la ciutat ibèrica més gran de Catalunya.
Passejant pel jaciment ens endinsarem en la vida quotidiana de la capital
de la tribu ibèrica dels indigets que dominaven un ampli territori del qual
n’explotaven els recursos i en gestionaven el comerç.
Una visita guiada de descoberta de com vivien, es vestien, s'alimentaven
o en què creien, mentre passegem i gaudim d'un lloc únic i d’un entorn
espectacular.

12 h i 18 h

€

4 | menors de 8 anys gratuït

Reserves macullastret.cultura@gencat.cat
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

25.06.19 - 15.09.19

Els ibers i el mar
Visita guiada al poblat ibèric de Castell (Palamós). L’assentament ibèric
de Castell, situat en un promontori que s’endinsa en el mar a la platja que
porta el mateix nom, és un poblat fortificat ocupat des del segle VI aC fins
a l'època romana.
En aquesta visita, vinculada a l’exposició temporal “Navegants
d’aiguamolls. 2000 anys de secrets enfonsats”, es coneixerà a fons la seva
evolució històrica i la vinculació dels ibers amb el mar.
25.06.19 i 15.09.19: 12.30 h
07.07.19 / 21.07.19 / 04.08.19 / 25.08.19: 18 h

€

gratuït
Reserves infomuseu@palamos.cat
Organitza: Museu de la Pesca de Palamós i MAC Ullastret
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Fins al 11.09.19

Marca Hispànica. La Catalunya Carolíngia (7111000)
El Puig de Sant Andreu és conegut per ser un dels nuclis que conformen la
ciutat ibèrica d’Ullastret però no tant per les restes d’un castell d’època
carolíngia que s’hi conserven: el castellum Uellosos.
Amb motiu de la realització d’una reconstrucció virtual d’aquesta petita
fortalesa, la seu d’Ullastret, el MAC Ullastret produeix aquesta mostra
itinerant que explora els orígens de l’imperi carolingi i se centra en la
creació i desenvolupament de la denominada Marca Hispànica -conjunt de
comtats carolingis de terres catalanes- que constituiran l’embrió de la
futura Catalunya.
Visites guiades: 13.07 /28.07 / 11.08 / 25.08 / 08.09
12 h

€

gratuït

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

21.07.19

Ullastret en família! Taller de cistelleria
L'objectiu d’aquesta activitat és conèixer el procés d’elaboració de la
cistelleria, i entendre que es tracta d’una de les tècniques més antigues a
partir de la qual es va desenvolupar el teixit, i que encara es realitza
avui dia sense pràcticament cap canvi.
Els infants aprendran també a utilitzar tot allò que trobem a la natura,
l’ús de les diferents fibres naturals i les diverses tècniques de cistelleria
realitzant la seva pròpia peça.

11 h

€

4 | menors de 8 anys gratuït

Reserves macullastret.cultura@gencat.cat |Tel. 972 17 90 58
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

04.08.19 i 29.09.19

Gimcana
A través d'una gimcana per a grans i petits descobrirem d’una manera
diferent els diferents racons de la ciutat ibèrica d’Ullastret i del seu museu
monogràfic.
11 h i 12 h

€

4 | menors de 8 anys gratuït

Reserves macullastret.cultura@gencat.cat |Tel. 972 17 90 58

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret. Afores, s/n – Puig de
Sant Andreu. Ullastret.
Tel. 972179058 | macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC GIRONA – MONESTIR
DE SANT PERE DE GALLIGANTS
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

A mig camí entre Figueres i Peralada es troba la
canònica més ben conservada d’origen medieval a
Catalunya, on el silenci remet a l’espiritualitat
dels temps medievals.

30.06.19 / 28.07.19 / 25.08.19 / 29.09.19

Un passeig per la història de Sant Pere de
Galligants
Pare Abat, hi ha pelegrins! Així comença aquesta divertida visita
teatralitzada pel monestir de Sant Pere de Galligants, una de les mostres
més notables del romànic català, del qual només en resten visibles
l’església i el claustre. Actual seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya a
Girona, sabem que en el monestir hi vivien monjos benedictins segons
l’estricta regla de Sant Benet, que van teixir la seva història en relació
amb la ciutat i amb el seu entorn.
30.06.19 12 h (català)
28.07.19 10.30 h (castellà) i 12 h (català)
25.08.19 10.30 h (castellà) i 12 h (català)
29.09.19 12 h (català)

€ 1 | menors de 8 anys gratuït

Reserves macgironagalligants.cultura@gencat.cat
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona (Monestir de Sant Pere de
Galligants). C/ de Santa Llúcia, 8. Girona.
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MAC GIRONA – MONESTIR
DE SANT PERE DE GALLIGANTS
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

08.09.19

Ludi Puerorum
Us heu parat mai a pensar quins eren els jocs i les joguines que
utilitzaven els romans fa més de 2000 anys? Ara teniu l'oportunitat de
descobrir-ho tot jugant en aquest taller familiar.
Curses amb cèrcols, equilibris sobre les xanques, jocs de punteria,
competicions de tabes i moltes sorpreses més... El MAC Girona convida a
grans i petits a jugar-hi!

11.30 h

€ gratuït

Reserves macgironagalligants.cultura@gencat.cat | Tel. 972 20 26 32

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona (Monestir de Sant Pere de
Galligants). C/ de Santa Llúcia, 8. Girona.
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MAC GIRONA – MONESTIR
DE SANT PERE DE GALLIGANTS
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

14.09.19

"De Villa Perfecta" Viure i treballar al Pla de
l'Horta en època romana
A través del jaciment del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter, Gironès), aquesta
exposició ens explica com era una vil·la romana. Els treballs
arqueològics han permès conèixer l'evolució de la vil·la, la qual ha anat
en consonància amb diferents etapes d'època romana (època augustal,
època flàvia, època severiana i època baix imperial).
Per conèixer aspectes de la vil·la que l’exposició no explica, anècdotes i
descobertes, imprescindible aquesta visita guiada a càrrec dels experts.
17.30 h

€

gratuït

Reserves macgironagalligants.cultura@gencat.cat | Tel. 972 20 26 32

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona (Monestir de Sant Pere de
Galligants). C/ de Santa Llúcia, 8. Girona.
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MAC GIRONA – MONESTIR
DE SANT PERE DE GALLIGANTS
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

18.07.19 – 28.07.19

Nits de clàssica
Un any més el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona col·labora en el
festival Nits de Clàssica cedint l'espai del claustre de Sant Pere de
Galligants. En ell s'oferiran els següents concerts:
18.07 a les 20 h: Enrico Gatti (violí) i Rinaldo Alessandrini (clavecí)
20.07 a les 20.30 h: Jean-Guihen Queyras (violoncel)
25.07 / 26.07 / 28.07 a les 20.30 h: Benjamin Appl (baríton) i Simon
Lepper (piano)

€

15 (Abonament als 3 concerts: 32 €)

Venda d’entrades https://gironacultura.koobin.com
Organitza: Auditori de Girona

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona, Monestir de Sant Pere de
Galligants. C/ de Santa Llúcia, 8. Girona.
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MUSEU D’ART DE GIRONA

Ubicat a l’antic Palau Episcopal de Girona, el Museu
ofereix un ampli recorregut per l’art procedent de les
comarques gironines, des del romànic fins a l’actualitat.
Una descoberta d’obres excepcionals de l’art català.

15.06.19 - 29.09.19

Toca Tocar. Dibuixos des de la ceguesa
Com el disseny gràfic, basat en la composició visual, pot arribar a les
persones invidents? A partir d’aquestes reflexions, el dissenyador Genís
Ibanco elabora un projecte singular: facilitar eines d’expressió basades en
el dibuix, que incentivin la capacitat creativa d’aquest col·lectiu i ens
ajudin a comprendre com intercomunicar-nos, també, a través de les
formes i el dibuix.
Aquesta exposició és doncs el resultat d’un taller de dibuix per a invidents
a partir de petits objectes de la vida quotidiana i permet copsar la
importància de la línia i el traç, més enllà de l’estètica, com a mitjà
d’exploració del món més immediat. El projecte de Genís Ibanco parteix
del seu treball de final d’estudis del grau en Disseny gràfic a l’Escola d’Art
i Superior de Disseny d’Olot. Col·labora: d’ONCE Girona.
10 - 19 h

€

4,5

Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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MUSEU D’ART DE GIRONA

26.06.19 - 30.07.19

Nits de clàssica
El Festival Nits de Clàssica transforma la ciutat de Girona en un entorn
musical inspirat i per a tota mena de públic. Trenca barreres, desmitifica
que la música clàssica és per a públic cultivat i la dota d’elements frescos i
dinàmics que permeten als assistents descobrir el món de la clàssica. Els
escenaris escollits, l’entorn màgic del Barri Vell o les explicacions prèvies
als concerts faran que el públic gaudeixi d’experiències completes i
sensorials: una invitació a pensar, sentir, i escoltar.
26.06.19, 27.06.19 i 28.06.19: Benjamin Alard (clavecí)
20.07.19 Jean-Guihen Queyras (violoncel)
30.07.19 Isabelle Faust (violí)
20.30 h € 15 (Abonament als 3 concerts: 32 €)
Venda d’entrades https://gironacultura.koobin.com
Organitza: Auditori de Girona
Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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MUSEU D’ART DE GIRONA

04.07.19 i 18.07.19

Art & Gin: Visites nocturnes al Museu d’Art de
Girona
Una visita guiada, nocturna i a porta tancada. Una proposta per
apropar-vos a les obres d’art que vetllen el recinte monumental de l’antic
Palau Episcopal. I qui sap si descobrir tots (o gairebé tots) els secrets i les
històries que s’hi amaguen.
La vetllada clourà a la fresca, amb un gintònic als jardins del Museu d’Art.
22 h

€

12 | 10 Amics del md’A (inclou visita i consumició)

Reserves 972 20 38 34
Organitza: Md’A amb la col·laboració de la Mosca Tours i Nut Empordà.

Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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MUSEU D’ART DE GIRONA

11.07.19 i 25.07.19

Salut & Gin: Visites nocturnes a l’antic Hospital de
Santa Caterina
Una visita nocturna i a porta tancada pels espais patrimonials de l’antic
Hospital de Santa Caterina, una institució amb més de 350 anys
d’història, avui seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. Us
proposem descobrir els secrets i les històries de l’antic hospital i fer-ho de
nit, quan la màgia s’esdevé. Visitareu l’espai expositiu, la farmàcia
històrica i passejareu pels espais més simbòlics d’aquest edifici
patrimonial. La vetllada clourà amb un gintònic a la fresca.
22 h € 12 | 10 Amics del md’A (inclou visita i consumició)
Reserves 972 20 38 34
Organitza: Md’A amb la col·laboració de la Mosca Tours i Nut Empordà.

Hospital de Santa Caterina. Pl. Hospital, 1 Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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MUSEU D’ART DE GIRONA

06.07.19

Dibuixant a ulls clucs
Taller experimental molt interessant i divertida! Sigues artista per un dia
utilitzant únicament el sentit del tacte. Aprofitant l’exposició “TOCA
TOCAR. Dibuixos des de la ceguesa”, ens adonarem de la importància
del sentit del tacte i de quantes sensacions es poden transmetre només
tocant i dibuixant.
11.30 h € 4 | 3 Amics del md’A (Material inclòs) | gratuïta per
l’adult acompanyant.
Reserves 972203834

Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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MUSEU D’ART DE GIRONA

24.07.19 - 03.11.19

“Dels anys setanta als anys noranta. D’una certa
abstracció a l’art conceptual. Fons d’Art del Diari
AVUI”
El diari Avui va néixer l’any 1970 com a primer diari en català després
d’una llarga dictadura i va rebre un ampli suport de la societat catalana.
Els artistes més rellevants del país van donar obres al diari per constituir
un fons d’art com a suport i aval. El fons de l’Avui va ser adquirit per la
Generalitat de Catalunya l’any 2010 i dipositat al Museu d’Art de
Girona. D’entre les 600 obres que conserva, i sota el comissariat de Pilar
Parcerisas, oferim ara una àmplia selecció que permet fer evident
l’evolució de l’art català entre els anys 1970-1990, un itinerari que
evoluciona des d’una certa abstracció cap a l’art conceptual.
Inauguració 24.07.19 a les 18 h
Consulteu horaris d’obertura del museu i preus al web: www.museuart.com
Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat
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Terres de Lleida

Bellpuig d’Urgell - El Cogul
Vallbona de les Monges
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CONVENT DE SANT
BARTOMEU DE BELLPUIG

Un gran exemple del pas del gòtic tardà al Renaixement.
Ramon Folc de Cardona-Anglesola, baró de Bellpuig i
virrei a Nàpols i Sicília, va ubicar en aquest escenari tan
solemne el seu mausoleu.

17.08.19

Música als monuments: Les Kol·lantai
En el magnífic pati renaixentista del convent de Sant Bartomeu, les
Kol·lontai presentaran el seu primer disc “Cançons violeta”.
El quartet, format per Montse Castellà, Meritxell Gené, Sílvia Comes i
Ivette Nadal, posa música als poemes de Maria Mercè Marçal, Montserrat
Abelló, Montserrat Roig, Sílvia Bel o Marina Garcés, entre d’altres, en un
espectacle que posa la dona al centre de tot i que reivindica el feminisme
com a llavor de llibertat i d’igualtat.

20 h

€ 12

Venda d’entrades entradas.codetickets.com

Convent de Sant Bartomeu. Carretera de Belianes s/n. Bellpuig.
Tel. 973320292 | bellpuig.cultura@gencat.cat
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REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA
DE VALLBONA DE LES MONGES

Un espai únic amb 850 anys de presència monàstica
femenina ininterrompuda, el Monestir Reial de Santa
Maria de Vallbona és el tresor més desconegut i
sorprenent de la Ruta del Cister.

03.08.19 i 04.08.19

Música als Monuments: La Pedra Parla
El festival de música clàssica del Reial Monestir de Santa Maria de
Vallbona de les Monges, arriba aquest any al seu 5è aniversari.
3.08.19 - 19 h: Airam Hernández (tenor) i Diana Baker (piano). Obres
d’autors alemanys i sud-americans.
3.08.19 - 22 h: ARS TRIO. Oriol Algueró (violí), Bernat Bofarull (viola) i
Nabí Cabestany (cello). Amb Mercè Pons (narradora). Variacions
Goldberg, de J. S. Bach i textos de l’arxiu del monestir.
4.08.19 - 12.30 h: Cor de cambra del Palau de la música catalana. La
Caravaggia. Xavier Puig (direcció). Ensalades i madrigals del
Renaixement català.

€

20 a 25 | 50 (abonament 3 concerts) | menors de 12 anys gratuït |
estudiants de música: 2x1.
Venda d’entrades www.codetickets.com
Monestir Reial de Santa Maria. Carrer Major s/n. Vallbona de les
Monges. Tel. 973330266 | vallbona@monestirvallbona.cat
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REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA
DE VALLBONA DE LES MONGES

02.08.19

Divendres DiVins: DO Costers de Segre + Noémie
Delavennat i White Boy White
La sisena edició del cicle Divendres Divins s’expandeix a les terres de
Ponent per presentar una DO, la de Costers de Segre, a un monument
molt vinculat al Camp de Tarragona: el monestir de Santa Maria de
Vallbona.
En la part musical, l’artista convidada serà la cantant i actriu francesa
Noémie Delavennat, qui junt amb Richard "White Boy" presentaran un
nou i inesperat acte musical. Un gran espectacle del swing jazz i blues.
19.30

€

5

Organitza: Serveis Territorials de Cultura i d’Agricultura de la
generalitat al Camp de Tarragona, i l’INCAVI.
Aforament limitat
Monestir Reial de Santa Maria. Carrer Major s/n. Vallbona de les
Monges. Tel. 973330266 | vallbona@monestirvallbona.cat
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CONJUNT RUPESTRE DE LA ROCA
DELS MOROS DEL COGUL

A les terres de Ponent es troba aquest lloc sagrat amb
més de 5.000 anys d’història: la Roca dels Moros. Sense
dubte, un dels jaciments rupestres més importants de la
Península Ibèrica, Patrimoni Mundial de la UNESCO.

06.07.19 i 14.08.18

Cicle Entre rocs
06.07.19 Guitar Festival: Duet Seró & Herraiz: Aura Llatina. El duet
format per la soprano Montse Seró i el guitarrista Carles Herrainz ens
presenta un programa de petita estructura formal, de gran qualitat
musical. Miniatures populars sefardites, castellanes i catalanes es nuen
amb les populars llatinoamericanes formant una emotiva textura que
envolta un encantament sonor amb la veu i la guitarra.
21 h

€

gratuït

14.08.19 La nit de les pintures. Una nit especial dedicada a les pintures
rupestres de la Roca dels Moros. Art i patrimoni es donaran la mà en un
entorn únic.
21 h

€

gratuït

Conjunt rupestre Roca dels Moros del Cogul. Camí d’El Cogul a Albagés,
km 1. El Cogul. Tel. 672 445 990 reservescogul.acdpc@gencat.cat
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Camp de Tarragona
i Terres de l’Ebre

Altafulla- Constantí
Escaladei - Escornalbou
Miravet - Santes Creus
Tarragona
66
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REIAL MONESTIR DE
SANTES CREUS

Espectaculars vitralls i tombes reials enmig de la puresa i
de l’austeritat del Cister. Va acollir la primera comunitat
monàstica de l’orde a Catalunya i va ser el lloc triat per
reis i nobles per al seu repòs etern.

29.06.19 / 27.07.19 / 24.08.19 / 28.09.19

Mr. Stone i el misteri de les tombes de Santes Creus
Mr. Stone és un viatger misteriós que volta per tot el món a la recerca de
llocs únics i extraordinaris. L'últim dissabte de cada mes, al Reial Monestir
de Santes Creus, nens i nenes tenen l’oportunitat de resoldre secrets ocults i
misteris insondables. Una oportunitat perquè grans i petits facin de
detectius aquest estiu i esbrinin qui hi va viure al monestir, qui hi està
enterrat, qui s'amaga darrere dels fabulosos capitells... Us animeu a
participar-hi?
29.06 - 12 h
27.07, 24.08 i 28.09 - 12 h i 17 h

€

4 adults | 2 infants majors de 8 anys (no inclou l’entrada monument)

Reserves reservesmonuments.acdpc@gencat.cat | Telf. 977638329
Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n. Aiguamúrcia.
Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
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REIAL MONESTIR DE
SANTES CREUS
06.07.19 / 13.07.19 / 20.07.19 / 27.07.19

Les tombes reials del Monestir de Santes Creus
Tots els dissabtes de juliol, al capvespre, podreu gaudir d’una nova visita
guiada al Reial Monestir de Santes Creus centrada en el seu panteó reial i
els anys d’esplendor del cenobi sota la protecció reial.
Descobreix algunes de les històries, secrets i vivències que envolten tant la
vida com la mort dels reis Pere II el Gran, Jaume II el Just i la reina Blanca
d’Anjou, l’únic monument funerari dels reis de la Corona d’Aragó que ens
ha arribat intacte.
19.30 h

€

10 (majors de 16 anys) | 6 (infants de 8 a 16 anys) |
menors de 8 anys gratuït

Reserves reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n. Aiguamúrcia.
Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
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REIAL MONESTIR DE
SANTES CREUS
02.08.19 / 09.08.19 / 23.08.19 / 30.08.19 / 06.09.19

Camí Reial
En aquesta proposta, passat i present dialoguen en una experiència
sonora i visual immersiva que híbrida diferents llenguatges artístics. A
partir de la idea medieval del camí, una audioguia convida l’espectador a
redescobrir la història del Reial Monestir de Santes Creus i els principals
episodis de la biografia del rei Pere II, el Gran.
Durant el seu camí, l’espectador es converteix en un peregrí que transita
per un món de sensacions, al mateix temps que és convidat a reflexionar
sobre la fina línia que separa el passat del present, la llegenda de la
història. Un espectacle dirigit per Fèlix Pons.
21.30 h

€

12

Reserves santescreus.cultura@gencat.cat | Tel. 977638329
Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n. Aiguamúrcia.
Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
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CASTELL MONESTIR
D’ESCORNALBOU

Dalt d’un turó, amb façana al mar i vistes privilegiades,
s’alça el Castell Monestir d’Escornalbou. Un viatge a una
època en què la intel·lectualitat benestant va habilitar
antics edificis històrics per convertir-los en les seves
residències.

13.07.19 i 14.07.19

Mercat de Santa Teca
Per quart any, el Mercat de Santa Teca s’instal·la al Castell-Monestir
d’Escornalbou. Conjunció de producte local de qualitat, gastronomia de fusió i
petits tastets de cultura contemporània, Santa Teca ofereix cuina
experimental, productes saludables, tastos de vins ecològics i cerveses
artesanes. A més de l'espai gastronòmic, hi haurà conta-contes, audiovisuals,
tast de cervesa, itineraris, concerts, presentacions de discos i llibres,
documental i taula rodona. Tot plegat en un edifici i una marca amb
fonaments clars: la fusió entre el saber fer de la tradició mediterrània
remesclat amb la lògica de la innovació i el contemporani.
12 – 00 h

€

gratuït (alguns espectacles són de pagament)

Organitza ACdPC, Mercat de Santa Teca, Diputació de Tarragona i pobles
de la Baronia.
Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou
Riudecanyes. Tel. 977834007 escornalbou.cultura@gencat.cat

s/n.
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CASTELL MONESTIR
D’ESCORNALBOU
06.07.19 – 07.09.19

De la Xina a Escornalbou
Eduard Toda va ser un dels grans intel·lectuals catalans i un personatge
polièdric que de ben jove va ingressar a la carrera diplomàtica. Va ser
vicecònsol a Macau i, posteriorment, a Hong Kong i Xangai.
Els dissabtes del 6 de juliol fins al 7 de setembre, Eduard Toda pren vida
per explicar la seva trajectòria vital, a través dels diferents objectes i
espais de la seva residència d’estiu a Escornalbou.
19 h

€ 10 adults | 6

infants de 8 a 16 anys

Reserves escornalbou.cultura@gencat.cat i
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou
Riudecanyes. Tel. 977834007 escornalbou.cultura@gencat.cat

s/n.
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CASTELL MONESTIR
D’ESCORNALBOU
07.07.19 / 21.07.19 / 04.08.19 / 14.08.19 / 01.09.19 / 14.09.19

Quitèria, la minyona d’Escornalbou
Vine a conèixer el Castell Monestir d'Escornalbou de la mà d’una de les
seves antigues minyones.
Durant els mesos de juliol, agost i setembre un dels arqueòlegs més
famosos de l'època, Pere Bosch Gimpera, acompanyarà a la Quitèria en
aquesta divertida visita teatralitzada explicant vivències, anècdotes i
històries per aproximar-nos a les primeres dècades del segle XX.

12 h

€

10 majors de 16 anys | € 6 de 8 a 16 anys | menors de 8
anys gratuït

Reserves escornalbou.cultura@gencat.cat i
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat | Tel. 977 63 83 29
Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou
Riudecanyes. Tel. 977834007 escornalbou.cultura@gencat.cat

s/n.
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CASTELL MONESTIR
D’ESCORNALBOU
14.07.19

Passejada literària per l’Escornalbou de Toda
A través d’un itinerari pel Castell Monestir d’Escornalbou, posem en valor
la vessant literària d’Eduard Toda.
A través de lectures d'escriptors de l'època, coneixerem totes les
dimensions d’aquest personatge: des de les més humanes a les més
professionals. Lectures de Josep Pla, Plàcid Vidal, Antoni Correig, la Colla
de Francesc Matheu, Narcís Oller, Salvador Estrem i Antoni Rovira i Virgili.
12 h

€

gratuït

Organitza ACdPC i Biblioteca Pública de Tarragona
Reserves escornalbou.cultura@gencat.cat

Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou
Riudecanyes. Tel. 977834007 escornalbou.cultura@gencat.cat

s/n.
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CASTELL MONESTIR
D’ESCORNALBOU
04.08.19

Música als Monuments: Lina Tur Bonet i Dani Espasa
Després d’omplir de música el Monestir de Santa Maria de Vallbona durant
dos cicles de “La Pedra Parla”, enguany convidem a Dani Espasa, director
de Vespres d’Arnadí, a fer sonar el seu clavicèmbal al Castell Monestir
d'Escornalbou. L’acompanya Lina Tur Bonet amb aquest repertori barroc:
H. I. Franz von Biber (1644-1704) "L'Anunciació", de les Sonates del Rosari /
Marco Uccellini (1603-1680) Sonata "per la Laura Riluscente“ / Giovanni
Paolo Cima (1570-1622) Sonata Seconda / Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata op.V n. XII en Re menor “La Follia” / G. F. Händel (1685-1759) Sonata
en Re major HWV 371 Affettuoso-Allegro-Larghetto-Allegro / J. S. Bach (1685
- 1750) Sonata N.6 en Sol major BWV 1019 Allegro-Largo-Allegro-AdagioAllegro.

19 h € gratuït
Reserves Tel. 977638329
Castell Monestir d’Escornalbou. Carretera d’Escornalbou
Riudecanyes. Tel. 977834007 escornalbou.cultura@gencat.cat

s/n.
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CARTOIXA D’ESCALADEI

La primera cartoixa de la península Ibèrica i una joia del
Renaixement català. Porta d’entrada al Priorat, gràcies a
la força del paisatge amb el Montsant de fons, és una
perfecta síntesi de patrimoni i natura, de silenci i
espiritualitat.

02.08.19 / 16.08.19 / 23.08.19

Capvespres a la Cartoixa
El capvespre és una ocasió immillorable per descobrir aquest magnífic
monument sigui a través d’una passejada, un cinefòrum o un concert íntim al
refetor de la Cartoixa.
02.08 Visita teatralitzada: Reflexions d’un pare cartoixà al Montsant. En
companyia del pare Olgasàn, ens aproximarem a la vida contemplativa.
16.08 Cinefòrum: Neu i cendres (Snow and Ashes). Un film contemplatiu
excepcional que mostra diàlegs interiors, silenciosos i gestuals, entre
persones i animals en entorns naturals remots, d'un encís captivador.
23.08 Concert: Trío REC4, format per Sarah Bels (violí), Jean-Baptiste
Texier (cello) i Kiev Portella (piano) que ens delectaran amb obres de C.
Debussy, S. Brotons i R. Schumann.

€

Visita: 10 adults | 6 infants entre 8 i 16 anys / Cinefòrum: 7
Concert: 15
Reserves escaladei.cultura@gencat.cat
20 h

Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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CARTOIXA D’ESCALADEI

08.08.19 - 29.08.19

Reflexions d’un pare cartoixà al Montsant
Aquest mes d’agost, al capvespre, us proposem una nova visita a la
Cartoixa d’Escaladei i al seu entorn natural, la Serra de Montsant, en
companyia del pare Olgasàn.
Una experiència personal i íntima per aproximar-se a la vida
contemplativa cartoixana. Una història de reflexions, pensaments i
espiritualitat que trencaran el silenci de Montsant.

19.30 h

€

10 | 6 menors entre 8 i 16 anys

Reserves reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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CARTOIXA D’ESCALADEI

09.08.19

Divendres DiVins: DOQ Priorat + SM4
Quin millor maridatge que patrimoni monumental i enologia per gaudir dels
divendres? Els Divendres DiVins, una cita ineludible de l’estiu al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre. A la Cartoixa d’Escaladei maridarem soul,
funk i rhythm blues reinterpretats per SM4 amb vins de la DOQ Pirorat.
SM4 són una formació amb un estil propi, els quatre components de la qual
formen part també del grup La Soul Machine, soul de primer nivell amb
l’arrel prioratina.
19.30 h

€

5

Organitza: Serveis Territorials de Cultura i Agricultura de la Generalitat de
Catalunya i INCAVI.
Aforament limitat
Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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CARTOIXA D’ESCALADEI

08.09.19

Poesia als parcs: Lletres i paisatges
El cicle “Poesia als parcs. Lletres i paisatges” enguany celebra catorze
anys de lectures poètiques i interpretacions musicals en diferents espais
naturals protegits.
Aquesta edició ens presenta a la Cartoixa d’Escaladei el “Projecte Infinit
Improvisació sublunar”, a càrrec d’Oriol Sauleda (paraula) i de Xavier
Vallverdú (piano). Acompanyat d’un vermut per a tots els assistents, a
càrrec del Centre Quim Soler, la literatura i el vi.

12 h

€

gratuït

Organitza: Diputació de Barcelona, amb el suport de la Institució de les
Lletres Catalanes.
Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. Escaladei.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
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CASTELL DE MIRAVET

05.07.19

Divendres DiVins: DO Tarragona + Marta & Gregori
Al Castell de Miravet, aquest juliol maridarem la visita a la imponent
fortalesa templera amb vins de la DO Tarragona i el duet ebrenc Marta
& Gregori. Format pels músics Marc Sendra -Vitruvi- i Joan Farnós -Xeic!-,
el duet oferirà l’espectacle “Del cap ençà”, fruit de la compaginació de la
seva feina com a mestres de música a l’escola primària, amb la passió per
fer concerts en directe. Amb “Del cap ençà” farem un viatge per la
història de la música popular del nostre país, des de principis dels anys 60
fins a l’actualitat.
19.30

€

5

Organitza: Serveis Territorials de Cultura i d’Agricultura de la Generalitat
al Camp de Tarragona, i l’INCAVI.
Aforament limitat
Castell de Miravet. Camí del Castell s/n. Miravet.
Tel. 977407368 | miravet.cultura@gencat.cat
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CASTELL DE MIRAVET

06.07.19 / 03.08.19 / 07.09.19

Mr. Stone i el misteri dels templers a Miravet
Mr. Stone és un viatger misteriós que volta per tot el món a la recerca de
llocs únics i extraordinaris. Aquesta vegada les seves passes l'han portat
fins a Miravet on ha descobert que va ser un castell templer. Però... qui
eren els templers i a què es dedicaven?
Seguint les petjades de l'intrèpid viatger i amb l'ajuda del seu quadern
de notes i el seu bagul, nenes i nens trobaran totes les respostes.
12 i 17 h

€

4 adults | 2 infants majors de 8 anys

Reserves reservesmonuments.acdpc@gencat.cat | Tel. 977 63 83 29

Castell de Miravet. Camí del Castell s/n. Miravet.
Tel. 977407368 | miravet.cultura@gencat.cat
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MNAT - TINGLADO 4
MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

El MNAT presenta una exposició de síntesi per conèixer
vuit segles de la història de la Tàrraco romana, capital de
la província més extensa de l’Imperi. Una selecció
excepcional de peces al Tinglado 4 del Port de Tarragona.

Dimecres de juliol i agost

Vacances a Tàrraco
El MNAT proposa fer unes vacances diferents en família, tots els dimecres
de juliol i agost: grans i petits es convertiran en exploradors a l’exposició
de síntesi TARRACO/MNAT, ubicada al Tinglado 4 del Port de
Tarragona, on coneixeran com era la vida a la ciutat de Tàrraco en
època romana: visitar els monuments, les botigues, passar una estona al
circ, entre altres sorpreses.
Una activitat per gaudir de la nostra història en família!

11 h

€

4,5

Venda d’entrades www.mnat.cat/activitats

MNAT-Tinglado 4. Moll de Costa. Port de Tarragona
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09.07.19 / 11.07.19 / 16.07.19 / 18.07.19

Un estiu... ple d’històries!
Aquest estiu el MNAT proposa que els més joves, durant les vacances, es
converteixin en romans, facin d’actors clàssics, coneguin els déus de l’Olimp
i esdevinguin detectius per resoldre sis casos a la Necròpolis Paleocristiana
de Tarragona. Uns dies per viure i gaudir de la història en primera
persona a través d’aquests tallers!
09.07 Vine al Museu...i queda’t de pedra! (Tinglado 4)
11.07 Passa un matí de teatre! (Tinglado 4)
16.07 Per Júpiter! Entrarem a l’Olimp? (Tinglado 4)
18.07 CSI... a la Necròpolis! (Museu i Necròpolis Paleocristians)
10.30 h

€

1 activitat: 5€ | 2 activitats: 9€ | 3 activitats: 12€ | 4 activitats: 15€

Tinglado 4 i Museu i Necròpolis Paleocristians. Moll de Costa. Port de
Tarragona
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Tots els diumenges

Tàrraco/MNAT
Visita comentada a l'exposició de síntesi TARRACO/MNAT, on
coneixereu vuit segles de la història de Tàrraco. Alhora que planteja un
recorregut cronològic, podem descobrir l'urbanisme, l'arquitectura, la
societat o l'economia de la ciutat i del seu territori, font també de la seva
riquesa, i que coneixem a través de les vil·les, pedreres o vies que han
perdurat fins als nostres dies.
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.
12.30 h € gratuït amb l’entrada a l’exposició
Reserves mnat@gencat.cat | Tel. 977251515

MNAT-Tinglado 4. Moll de Costa. Port de Tarragona
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04.07.19 i 05.07.19

Cònsols de Roma, de Gibert d’Artze
Companyia Ertarteatre
El Teatre recupera la seva funció original, 2000 anys després, amb
aquesta representació teatral.
Marc Antoni (Joan Gibert) i Octavi August (Fermí Fernàndez) van coincidir
en moltes ocasions durant la seva vida, però tenim la sensació que mai no
van poder parlar amb prou tranquil·litat. Dues personalitats molt
oposades amb una cosa en comú: voler sempre el millor per a la seva
idolatrada Roma. En aquesta ficció, ens imaginem aquests “Cònsols de
Roma” ja deslliurats de les seves limitacions humanes i amb tot el temps de
l’eternitat per poder exposar les seves visions diferents sobre l’Urbs, i, per
extensió, sobre el món.
21.15 h € 8
Venda d’entrades www.mnat.cat/activitats
MNAT-Teatre romà. Carrer Sant Magí, 1. Tarragona.
Tel. 977 25 15 15 | mnat@gencat.cat
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Tots els diumenges

Visites al Teatre romà de Tarragona
El teatre ha estat objecte d’unes obres d’adequació i museïtzació de
l’espai per posar-lo en valor i integrar-lo en el circuit de visita dels
equipaments patrimonials de la ciutat de Tàrraco.
A la visita comentada s’explicarà el teatre romà i el seu entorn, i es
podrà recórrer la recreació de la càvea, que fa comprensible al visitant
l’envergadura del monument en època romana.
11 h

€

gratuït

Reserves mnat@gencat.cat | Tel. 977251515

MNAT-Teatre romà. Carrer Sant Magí, 1. Tarragona.
Tel. 977 25 15 15 | mnat@gencat.cat
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CONJUNT MONUMENTAL DE
CENTCELLES
MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

Un monument clau de l'art paleocristià apreciat per la
seva acústica. En una de les seves estances, conservada en
la seva totalitat, es pot contemplar el mosaic de cúpula de
temàtica cristiana més antic del món romà.

Dijous de juliol

Cicle de concerts a Centcelles
Envoltats d’aquest espectacular mosaic, escoltarem i sentirem un programa
de música d’alta qualitat i varietat d'estils.
04.07.19 Cor infantil Amics de la Unió de Granollers. Els colors del mar.
El Mediterrani, d’Eduard Iniesta
11.07.19 Grup de Vent de l’Escola Municipal de Música “Rafel Gibert
Recasens”
18.07.19 Quintet Montsant. Orient.cat
25.07.19 Apel·les Carod Quartet
20.30 h

€

gratuït

Organitza: Associació dels Amics de la Música de Constantí amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, Repsol i MNAT.
MNAT-Conjunt Monumental de Centcelles. Afores s/n. Constantí.
Tel. 977 52 33 74 | mnat@gencat.cat
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VIL·LA ROMANA DELS MUNTS

A Altafulla es troba la vil·la romana dels Munts, l’única
vil·la imperial de Catalunya i un dels conjunts més
importants d'Hispània en la seva categoria. Un important
nucli residencial que va pertànyer a Caius Valerius Avitus.

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

13.07.19 - 07.09.19

Caius i Faustina et conviden a la seva vil·la
Una visita teatralitzada única per a conèixer la vida en una vil·la de
l’entorn de Tàrraco, que va ser residència de Caius Valerius Avitus, un
dels duumviri de la ciutat en el segle II. El mateix Caius o Faustina, la
seva esposa i senyora de la casa, faran d’amfitrions mostrant els
aspectes més interessants i curiosos de la seva residència: les seves
estances, el seu funcionament, les tasques que s’hi feien i com era la vida
en aquest entorn privilegiat. Com a bons amfitrions, convidaran els seus
visitants a un aperitiu en què poden gaudir d’un vi amb mel i fruites,
d’un refresc i de diversos productes de la terra.
13.07 / 27.07 / 03.08 / 10.08 / 17.08: 19.30 h
24.08 / 31.08 / 07.09: 19 h

€

8 adults | 5 infants de 5 a 16 anys | menors de 5 anys gratuït
(Inclou l’entrada al jaciment, visita i aperitiu)
Venda d’entrades www.mnat.cat/activitats
MNAT-Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí s/n. Altafulla.
Tel. 977652806 | mnat@gencat.cat
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VIL·LA ROMANA DELS MUNTS
MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

Dates per confirmar

Festival Escena Altafulla
Un any més, la vil·la imperial romana dels Munts acull una part del Festival
Altafulla Escena. Un entorn privilegiat per viure el teatre.
Consultar el programa al web de l’Ajuntament d’Altafulla.

Organitza: Ajuntament d'Altafulla amb la col·laboració del MNAT

MNAT-Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí s/n. Altafulla.
Tel. 977652806 | mnat@gencat.cat
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Et convidem a emprendre un viatge fascinant
Tota la programació a
patrimoni.gencat.cat/estiu

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
C. Portaferrissa 1. 08002 Barcelona
comunicacioagenciapatrimoni@gencat.cat
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