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CONJUNT MONUMENTAL 
D’OLÈRDOLA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Penedès

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.

10.07.21 / 07.08.21 / 14.08.21
Els vespres al Castell d’Olèrdola
Els dissabtes de juliol i agost, el Conjunt Monumental d’Olèrdola acull tres
espectacles per gaudir d’aquest enclavament estratègic al cor del
Penedès.

10.07.21 Acte central de la Commemoració dels 100 anys de les
primeres intervencions de l'IEC a Olèrdola. A les 18.30 h tindrà lloc la
visita comentada als espais històrics protagonistes de fa 100 anys i,
després s’inaugurarà la placa commemorativa. A les 20 h gaudirem de
l'espectacle Cerimònia d’amor i Llibertat, de Lídia Pujol.
07.08.21 / 14.08.21 Vespres i nits d'estels amb una mirada cap als 100
anys d'història d'Olèrdola amb espectacle musical, visites guiades i gaudi
de la posta del sol.

19 h / gratuït amb l’entrada al jaciment
Organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya i Ajuntament d’Olèrdola
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Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olèrdola. Olèrdola. 
Tel. 938901420| mac.olerdola@gencat.cat | macolerdola.cat

mailto:mac.olerdola@gencat.cat
http://www.macolerdola.cat/


Fins al 24.09.21
Divendres de vins
Els 4000 anys d'història del jaciment, els seus monuments, la natura i les
espectaculars vistes són un bon motiu per visitar el MAC Olèrdola. Els
divendres d'agost i setembre al finalitzar la visita, entre les 18.30 h i les
19.30 h, finalitzarem el recorregut al mirador de la muralla romana
degustant una copa de vi tranquil o espumós, inclosa amb l'entrada.

19 h / gratuït amb l’entrada al jaciment

Organitza: Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb col·laboració amb La
Carretera del Vi.

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Penedès
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Dissabtes i Diumenges
Visites guiades a l'espai històric i natural d'Olèrdola
El recinte del conjunt històric d'Olèrdola acull al llarg d'aquests mesos
d'estiu visites guiades entorn de seva història i natura, posant especial
èmfasi a la petjada que han deixat les persones que han viscut en aquesta
plataforma rocallosa al llarg de més de 4000 anys d'història.

03.07.21 /17.07.21 Olèrdola, una muntanya d'històries

27.06.21/26.09.21 Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès

11 h / gratuït

Organitza: Museu d'Arqueologia de Catalunya i Diputació de Barcelona

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Penedès
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CASTELL DE 
CARDONA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Bages

04.09.21
Cicle Espais
Cardona ja ho té tot a punt per a la seva onzena edició del Cicle Espais,
una proposta que uneix música, teatre, gastronomia i cultura en indrets
característics del municipi.

A la col·legiata del Castell de Cardona hi actuarà la cantant Judith
Neddermann.

21 h / € a concretar

Venda d’entrades: s’activarà al mes d’agost per motius d’organització i
aforament. Es podrà adquirir a entrades.cardonaturisme.cat o bé
presencialment a l’Oficina de turisme de Cardona, els dissabtes i
diumenges, fins un dia abans de l’acte. El mateix dia de l’activitat, sempre i
quan hagi disponibilitat per l’aforament marcat.

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.
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Col·legiata de Sant Vicenç. Castell de Cardona
Tel. 938684169 | cardona.cultura@gencat.cat | patrimoni.gencat.cat/monuments

http://entrades.cardonaturisme.cat/ca/producte/neddermann
mailto:cardona.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/castell-de-cardona


MAC BARCELONA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

06.06.21 – 25.07.21
Caps de setmana en família
06.06/20.06/04.07/18.07 Els colors Ibers. El verd de les fulles, el vermell
de les maduixes, el groc dels bolets... la natura amb els seus colors vius no
devia passar inadvertit als nostres avantpassats, però com es podrien
vestir amb aquells colors? En aquest taller aprendrem els procediments de
la tintoreria ibera i realitzarem una petita peça teixida.

13.06/27.06/11.07/25.07 Explorant l'arqueologia. Algun cop us heu
preguntat com treballa un arqueòleg? Com arriben a les vitrines del museu
totes les peces? D'on surt la informació dels llibres d'història? Veniu a
aprendre com és el treball d'una arqueòloga, a saber com es troben les
peces, com es determina a quina època pertanyen o per a què poden
servir.

10.30 h i 11 h (segons activitat) / 6 € inclosa l’entrada al Museu (menors
de 6 anys gratuït). Reserves: macvisites.acdpc@gencat.cat

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

MAC Barcelona. Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de Montjuïc, Barcelona. 
Tel. 934232149 | macvisites.acdpc@gencat.cat | macbarcelona.cat
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

28.06.21 – 30.07.21
Llença’t a una apassionant aventura amb la Júlia!
Casal d'est iu
La 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 / 135 € per setmana
Reserves: peretarres.org/estiu/casals
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MAC BARCELONA
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

MAC Barcelona. Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de Montjuïc, Barcelona. 
Tel. 934232149 | macvisites.acdpc@gencat.cat | macbarcelona.cat

https://www.peretarres.org/estiu/casals/2021/I1061
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

Dissabtes d’agost
Taller de circ
Ens introduïm al món de circ amb professionals del sector d’una manera
divertida! Coneixerem una pila de disciplines aptes per a totes les edats:
malabars, masses, pilotes, plats, diàbolo, cable, equilibris sobre corró,
xanques; així com experimentació d’equilibris estàtics amb pals i pilotes.

18 – 20 h / 6 € inclou l’entrada al museu
Reserves: macvisites.acdpc@gencat.cat o al 934232149
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

30.04.21 – 16.01.21
L'Enigma Iber. Arqueologia d'una civilització
Exposició tem poral
Aquesta mostra vol abordar i explicar el tema de la història i la cultura dels
anomenats pobles ibers, que visqueren a la façana mediterrània de
la península Ibèrica i, fins i tot, més enllà, durant bona part de l'anomenada
edat del ferro, entre els segles VI-I aC, tot fent un èmfasi especial en les
comunitats arrelades en l'actual territori català. En conseqüència, la mostra
pretén ser i es configura com un gran fresc o panorama històric i cultural
sobre aquests pobles i la seva civilització.

Consultar horaris i tarifes del museu

11

MAC BARCELONA
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MUSEU D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA 

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

28.06.21 – 02.07.19 / 30.08.21 – 03.09.21 / 06.09.21 – 10.09.21
Explorem el Temps!
Casal d’est iu
El Museu d'Història de Catalunya organitza per aquest casal per a nens i
nenes entre 6 i 12 anys apassionats per la Història. Ens trobarem cada matí
al Museu per explorar cada dia una època diferent. L'aventura consistirà en
un recorregut temàtic que combinarà dramatitzacions, jocs i dinàmiques amb
activitats artístiques i lúdiques. Recrearem una escena de caça tal com la
practicaven els primers humans, coneixerem els déus grecs i
romans, fabricarem escuts i catapultes per recrear l'atac a un castell
medieval, estamparem indianes... Us ho perdreu?

9 - 15 h (opció de recollida a les 13.30 h) / 90 € per setmana (15% de
descompte pel 2n germà i 25% de descompte pels membres del programa
SOM Museu d'Història de Catalunya).
Reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat i al 932254244

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.

Museu d’Història de Catalunya. Pla de Palau, 3, Barcelona. 
Tel. 932 254 700 | mhc.cultura@gencat.cat | mhcat.cat
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

14.07.21 - 28.07.21
Nits d’estiu: Veus femenines de la Mediterrània
La terrassa del Museu d’Història de Catalunya, al cor del Port de
Barcelona, esdevé l’escenari d’un cicle estival de tres concerts on tradició i
modernitat, patrimoni i futur es troben de la mà de veus femenines
procedents de tots els racons del Mare Nostrum. Música en viu, una copa a
la fresca i unes vistes privilegiades. En col·laboració amb la Fira
Mediterrània de Manresa.

14.07 Coloma Bertran amb Carles Belda, Guillem Soler i Arnau
Tordera / 21.07 Paula Grande i Anna Ferrer / 28.07 Marala Trio

22 h concert / 20.30 h visita guiada "Elles també hi eren"
15 € per persona (inclou una visita guiada a l’exposició permanent en clau
de gènere i una copa a la terrassa, "el combinat de les Nits d'Estiu")
Reserves: mhcat.cat/nits
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

Dissabtes, diumenges i festius
Visites guiades a les exposicions
Guillén, màgia a l'espai escènic: Aquesta exposició és fruit de la
col·laboració entre el Museu d’Història de Catalunya i la Biblioteca de
Catalunya per posar en valor el treball de Joan J. Guillén, dibuixant satíric,
pintor i escenògraf de llarga i fecunda trajectòria, creador visual al servei de
les arts de l'espectacle i de la crítica social i política.

Dissabtes 3, 17 i 31 de juliol, 21 d'agost, 4 i 18 de setembre a les 12 h 
Gratuït (inclòs en el preu de l’entrada)

La memòria d’un país: Visita guiada a l'exposició permanent del Museu. Un 
recorregut interactiu per les principals èpoques, cultures, esdeveniments i 
personatges que han conformat la història de Catalunya.

Diumenges i festius a les 12 h / gratuït (inclòs en el preu de l’entrada)
Reserves: mhcat.cat
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Barcelonès

Dijous de juliol
Un edifici singular: de magatzem a museu
V isita guiada especial est iu
El Museu d’Història de Catalunya va obrir les portes per primer cop ara fa
25 anys als antics Magatzems Generals de Comerç, l’únic edifici conservat
del vell port industrial de Barcelona. Us convidem a descobrir la història i
l’arquitectura d’aquest bell edifici que avui conserva i difon la història, la
cultura i el patrimoni que constitueixen la memòria col·lectiva del nostre país. I
en acabar la visita, gaudiu d'una copa de cava amb unes vistes immillorables
a la terrassa del Museu!

19 h / 7 € (inclou una copa de cava a la terrassa)

Reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat i al 932254244
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MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA 
I LA TÈCNICA DE CATALUNYA 
(MNACTEC)

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Vallès Occidental

28.06.21-30.07.21 / 06.09.21- 10-09.21
Vacances al museu
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (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
l’Univers, la robòtica, la química, les energies sostenibles, l’electricitat, els
microorganismes i l’art. 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 de 8 a 9 h i de 14 a 15 h) / 75 € per setmana
(consulteu setmanes amb preus especials).

Reserves: 937892244

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.
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Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Rambla d’Ègara, 270. 
Terrassa. Tel. 937368966 | mnactec.cat

https://mnactec.cat/ca/inici


Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Vallès Occidental

04.07.21 – 05.07.21
Festa Major de Terrassa al MNACTEC
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya participa a la
Festa Major de Terrassa amb la programació de diverses activitats.

Diumenge 04.07
De 10 a 14.30 h | Portes obertes
10.30 h i 11.30 h | Passejada per les voltes de la teulada
10.30, 11 i 11.30 h | Taller infantil “Construïm una roda divertida”
12 i 13 h | Visita teatralitzada “La Mir, un viatge de pel·lícula”

Dilluns 05.07
De 10 a 14.30 h | Portes obertes
10.30 h i 11.30 h | Passejada per les voltes de la teulada
12.00 i 13 h | Visita teatralitzada “1909. Un passeig per la fàbrica”

Entrada gratuïta. Visites: 1 €. Taller infantil: gratuït. Cal reserva prèvia.
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Vallès Occidental

09.07.21 / 16.07.21 / 21.07.21
Cinema a la fresca
El MNACTEC organitza durant el mes de juliol un cicle de cinema a la fresca,
que proposa tres sessions al pati històric del Museu, amb pel·lícules que
proposen diverses aproximacions a la recerca científica, l’astronàutica i la
ciència-ficció.

09.07.21 Madame Curie
16.07.21 Proxima
23.07.21 Ad Astra

21.30 h / 2 €

Reserves: mnactec.cat
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Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Rambla d’Ègara, 270. 
Terrassa. Tel. 937368966 | mnactec.cat

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA 
I LA TÈCNICA DE CATALUNYA 
(MNACTEC)

https://mnactec.cat/ca/el-museu/premsa-detall/cicle-de-cinema-a-la-fresca-2021
https://mnactec.cat/ca/inici


CASA MUSEU 
PRAT DE LA RIBA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Vallès Oriental

01.08.21
Acte institucional i commemoratiu de l’aniversari de
la mort d’Enric Prat de la Riba
Un any més, la Casa Museu Prat de la Riba acull l’acte institucional que
organitza la Generalitat de Catalunya per commemorar l’aniversari de la
mort del primer president de la Mancomunitat de Catalunya, format per una
conferència i un espectacle dedicats a la dansa tradicional.

La xerrada d’enguany anirà a càrrec de Pilar López que parlarà de la
renovació de la dansa tradicional, i després donarà peu a l’espectacle
Rellegint la dansa tradicional catalana.

20 h (conferència) i 21 h (espectacle) / gratuït

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 endinsar-
nos en els espais familiars i de treball de Prat de la Riba.
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Casa Museu Prat de la Riba. Pl. Prat de la Riba 7. Castellterçol. 
Tel. 938666362 | pratdelariba.cultura@gencat.cat | 

mailto:pratdelariba.cultura@gencat.cat


GI RONA
Empúries - Girona -
Ullastret – Porqueres - Sant 
Pere de Rodes - Vilabertran
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MAC EMPÚRIES
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Empordà

03.07.21 – 12.09.21
Visita Romana
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l’Emporiae romana del
segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita 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.

Juliol: caps de setmana / Del 19 al 30 de juliol: dilluns, dimecres i divendres
/Agost i setembre: cada dia

11.30 h / 5 € (menors de 8 anys gratuït)
Reserves: reservesempuries@gencat.cat
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MAC Empúries. C. Puig i Cadafalch s/n. L’Escala-Empúries. 
Tel. 972770208 | macempuries.cat

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 Em poriae.

mailto:reservesempuries@gencat.cat
http://www.macempuries.cat/


MAC EMPÚRIES
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Empordà

24.07.21 – 21.08.21
Empúries Virtual
Us proposem una visita molt especial al jaciment per submergir-nos 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. El punt culminant de la visita serà a l’àgora i al fòrum, els
dos espais públics de les ciutats d’Empúries, on podreu experimentar un
autèntic viatge al passat a través de les ulleres de realitat virtual que us
permetran veure com era aquest espai durant l’època romana.

11 h / 10 € | menors de 8 anys gratuït
Reserves: reservesempuries@gencat.cat
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07.08.21/ 21.08.21/4.09.21
Empúries a l’albada
Veure la sortida de sol i la llum càlida del matí caient sobre la imatge del
déu Asclepi és una experiència i un petit privilegi dels que poca gent poc
gaudir. En aquest moment del dia tot està en calma i la ciutat d’Empúries
va canviant de color mica en mica.

Us convidem a gaudir de nou, d’aquest moment màgic, descobrint de nou el
conjunt arqueològic i les històries que amaga. Una experiència única i
exclusiva amb aforament molt limitat.

Agost: 6.15 h matí / Setembre: 7 h matí / 12 €
Reserves:  reservesempuries@gencat.cat
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23.07.21 – 10.09.21
Empúries cap al tard
Visita teatralitzada que recorre els principals espais d’Empúries aprofitant
la màgia i la tranquil·litat del capvespre. Descobrireu la història i els secrets
d’Empúries de la mà de curiosos personatges.

Juliol: 20 h | Del 2 al 16 d’agost: 19.30 h | Del 19 d’agost al 10 de
setembre: 19 h

12 € (menors de 8 anys gratuït)
Reserves: reservesempuries@gencat.cat
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31.07.21 – 25.09.21
B ibendum . Maridatges d’història i vi els capvespres
d’Empúries
Després del gran èxit de l’any passat, aquest estiu el MAC Empúries us
proposa de nou un viatge al capvespre amb sabor antic, als temps que els
grecs i els romans, grans amants del vi, el van beure entre les seves parets.
Sota la conducció d’una guia experta, els visitants veuran esquitxada la
ruta amb picades d’ullet al passat i tres tasts de vins de la DO Empordà,
entre àmfores i olors de varietats ancestrals.

Un maridatge molt especial per gaudir d’Empúries i del vi durant les nits
d’estiu, amb el mirall d’unes cultures que el van convertir en la sang del
mediterrani.

Juliol: 19.30 h | Del 7 al 21 d’agost: 19.30 h | Del 29 d’agost i setembre: 
19 h / 25 €. Reserves: reservesempuries@gencat.cat
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31.07.21
Familiaria
Una gran jornada dedicada a les famílies. Un munt d'activitats, tallers i
espectacles per gaudir d'Empúries d'una manera diferent i pensada per a
nens i nenes.

La sisena edició serà de nou una jornada molt especial amb un ampli
ventall d’activitats d’ambientació històrica, culturals, musicals i
gastronòmiques, perquè tota la família es diverteixi en un entorn únic.

De 10 a 20 h / 10 €
Venda d’entrades: familiaria.koobin.com
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Empordà

14.08.21
ALEA, taller de daus
El joc era uns dels elements més importants de l’oci a època romana, i entre
ells els jocs de daus eren molt populars, hi jugaven infants però sobretot els
adults.
Us proposem una activitat per conèixer com eren els jocs a l’antiguitat i ens
fabricarem una bosseta amb daus per jugar com els antics romans.

Activitat recomanada per infants majors de 5 anys. Els infants han d’anar
acompanyats d’un adult.

11 h / 5 € infant (acompanyants gratuït)
Reserves reservesempuries@gencat.cat
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MAC EMPÚRIES
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
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05.08.21 – 15.08.21
Festival Portalblau
Portalblau, el festival de música i art a la mediterrània, se celebrarà a
l'Escala i Empúries en escenaris de gran riquesa històrica i paisatgística. Al
conjunt arqueològic d’Empúries els Jardins de la Muralla Grega i el Fòrum
Romà.

05.08 Cor del Teatre Exhaurit
06.08 Maria Arnal i Marcel Bagès
07.08 Andrea Motis i Randy Greer
08.08 El Pot Petit Exhaurit
12.08 Cossoc (dansa)
13.08 Oques Grasses Exhaurit
14.08 Manel
15.08 Miki Nuñez

Horaris, preus i compra d’entrades al web portalblau.cat
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06.06.21 – 26.09.21
Visita guiada a Sant Pere de Rodes
Un recorregut pels espais més emblemàtics del monestir de Sant Pere de
Rodes descobrint la historia i arquitectura d’aquesta joia del romànic
català.

JUNY Diumenges a les 12 h (català)
JULIOL Dissabtes i diumenges a les 12 h (català). A partir del dia 13, de
dimarts a diumenge a les 12 h (català).
AGOST De dimarts a diumenge a les 11.30 h (català) i a les 12.30 h
(castellà)
SETEMBRE Dissabtes i diumenges a les 12 h (català)

4 € per persona (menors de 8 anys gratuït)
Reserves: reservesspv.acdpc@gencat.cat
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medieval.
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15.07.21 – 09.09.21
Nit clandestina: Nit de vins
El 1798 els monjos que vivien a Sant Pere de Rodes van poder
abandonar el monestir, però amb una condició: calia que destruïssin el
monestir per evitar que es convertís en un niu de contrabandistes.
Aleshores, el cap de Creus estava cobert de vinya i, de nits, les seves
cales veien salpar balandres carregades de bocois de vi. Les persones
contrabandistes convivien amb altres furtives i caçadores de tresors, atrets
per les llegendes que parlaven de riqueses amagades pels monjos.

Aquesta visita ens descobrirà aquest passat clandestí de Sant Pere de
Rodes i el Cap de Creus i ho farem acompanyats de tastos dels vins que
ens parlen d’aquesta terra de contrabandistes i furtius.

Dijous a les 19.30 h / 15 €
Reserves: 972387559 / 972194238 o reservesspv.acdpc@gencat.cat
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CONJUNT MONUMENTAL DE 
SANT PERE DE RODES

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Empordà

17.07.21 – 28.08.21
21è Festival 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.

20 h / zona A: 26 €, zona B: 22 €
“And the Winner is… 2021” (per a piano a 4 mans i orquestra de 
corda) Zona A: 35 € / Zona B: 30 €
Concerts Festival OFF a l’Espai Port: Preu únic 5 €
Venda d’entrades: festivalsantpere.com
Organitzat per l’ACdPC i Opus Artis

17.07.21 20 h
Allegro Brillante
Claudi Arimany (flauta) i Pedro 
Rodríguez (piano). Obres de 
Schumann, Kuhlau, Doppler.

24.07.21 20 h
Romàntic
Armen-Levon Manaseryan (piano). 
Obres de: Chopin, Beethoven, 
Tchaikovsky.

31.07.21 20 h
Violin Serenade
Calliope Duo. Artashes
Stamboltsyan, violí i Sarah 
Stamboltsyan, piano. Obres de 
Brahms, Corelli, Massenet, 
Mendelssohn.

07.08.21 20 h
Viena
Vadim Tchijik (violí) i Gérard 
Gasparian (piano). Obres de 
Mozart, Beethoven.

11.08.21 20 h 
Absolute Beethoven
Hugues Leclère (piano). Obres de 
Beethoven.

14.08.21 i 15.08.21 20 h
“And the winner is...2019
Carles & Sofia Piano Duo, 
Orquestra “Solistes de 
Catalunya”. Dirigit per Daniel 
Mestre. Obres de Zimmer, Barry, 
Bernstein, Morricone.

18.08.21 20 h 
Virtuoso
Albert Mamriev (piano). Obres 
de Liszt, Wagner.  

21.08.21 20 h 
Romanticisme a tres
Tempus Trio amb Maria Tió 
(violí), Ferran Bardolet (violoncel) 
i Ricard Rovirosa (piano). Obres 
de Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn.

25.08.21 20 h 
Absolute Chopin 
Ingmar Lazar (piano). Obres de 
Chopin.

04.08.21 20 h
Rhapsody in blue
Andrea Trovato, piano. Obres de 
Chopin, Liszt, Gershwin.
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28.08.21 20 h  
Gala d’òpera
Tina Gorina (soprano), Marc Sala 
(tenor) i Stanislav Angelov
(piano). Obres de Donizetti, 
Verdi, Bizet.

FESTIVAL OFF. Espai Port 
13.08.21 22 h 
Nit de Rumba Catalana 
5 X Rumba

20.08.21 22 h 
Nit de Gospel
Gospelians de Girona amb Karol 
Green a la direcció

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Camí del Monestir s/n. Port 
de la Selva. Tel. 972194238 | santperederodes.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments
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20.07.21 – 07.09.21
SOS, estavellada al Monestir
Un soroll atordidor ha ressonat per totes les parets de la muntanya, al
Monestir de Sant Pere de Rodes ha passat alguna cosa. Una esllavissada? Un
aterratge forçat? Qui hi ha darrere de tot això?

En aquesta visita teatralitzada descobrirem el monestir de la mà d’una dona
que ve carregada d’històries increïbles i màquines inimaginables per fer-nos
viure un autèntic viatge en el temps.

Dimarts a les 19 h / 8 € adults; 5 € de 4 a 18 anys (inclou l’entrada al
monument)
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22.07.21 / 12.08.21 / 19.08.21 / 22.08.21 / 26.08.21 / 05.09.21
Música Medieval a Sant Pere de Rodes
Una proposta musical d’Antonio Madueño al Monestir de Sant Pere de 
Rodes de confluència entre música medieval i patrimoni arquitectònic. 

22.07/12.08/19.08/26.08 10.30-13 h i 16-19 h, Reconstrucció
d’instruments. A les 13 i 18 h, Cant medieval.

22.08 A les 19 h, Officium Defunctorum. Cants gregorians per a l’Ofici de
Difunts (Església de Santa Helena).

05.09 De 10 a 14 h, Taller de polifonia medieval amb Antoni Madueño. A
les 19 h, Músiques litúrgiques antigues amb Antoni Madueño i el Conjunt
l’Incantari i participació de l’alumnat del taller de polifonia medieval.

Gratuït

33

CONJUNT MONUMENTAL DE 
SANT PERE DE RODES

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

mailto:santperederodes.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/conjunt-monumental-de-sant-pere-de-rodes


Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Empordà

23.07.21 – 10.09.21
Del cim al monestir. Excursió i pícnic de *La Vinyeta al
conjunt monumental de Sant Pere de Rodes
Us imagineu quan, des de dalt del castell de Verdera, s’atalaiaven naus
pirates i s’enviava un missatge d’alerta a Sant Pere de Rodes? O els setges
viscuts rere les muralles de la fortalesa? Resseguirem l’antiga ruta dels
guaites del castell fins al monestir tot descobrint les històries i llegendes que
durant segles han envoltat aquests dos grans monuments i acabarem amb
un pícnic als horts del monestir. Nosaltres posem les copes, estovalles i un
cabàs ple de formatges, embotits, oli i vi, tot elaborat pel celler familiar de
La Vinyeta, perquè gaudiu d’un pícnic sota les estrelles entre els murs dels
antics horts de Sant Pere de Rodes. Amb la col·laboració del celler *La
Vinyeta.

Tots els divendres a les 18 h / 28 € adults; 23 € de 13 a 18 anys; 15 €, de 
4 a 12 anys; gratuït menors de 4 anys.
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05.08.21
Entre el poble i el monestir
En el marc de les visites guiades als espais medievals de l'Empordà que
organitzen els Consells Comarcals de l'Alt i Baix Empordà, el monestir de
Sant Pere de Rodes ofereix la visita guiada "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.

11.30 h / gratuït
Reserves: reservesspv.acdpc@gencat.cat
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CANÒNICA DE SANTA
MARIA DE VILABERTRAN

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Empordà

04 i 11.08.21 / 25.09.21
La canònica en un sarró
Guillelma és una joglaressa que viu viatjant de poble en poble explicant
històries i llegendes antigues amb l’ajuda de la música i de les seves titelles.
Avui, ha arribat a la Canònica carregada amb una flauta i el sarró del seu
oncle, Pere, fundador de Santa Maria de Vilabertran, disposada a
explicar-ne històries i llegendes a aquells que vulguin escoltar-la.

Música, dansa, llegendes i titelles ajudaran els i les infants a submergir-se
en el món medieval i a conèixer la història i les llegendes del seu entorn.

Dimecres 4 i 11 d’agost a les 19 h
Dissabte 25 de setembre a les 12 h

8 € adults; 5 € de 4 a 18 anys; gratuït menors de 4 anys (inclou l’entrada
al monument).

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.
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03 i 10.08.21 / 11.09.21
Nit de vins: Un brindis per la núvia i el nuvi!
L’any 1295 la Canònica de Vilabertran va viure un esdeveniment
excepcional: Blanca de Nàpols i el rei Jaume el Just s’hi casaven i calia
celebrar-ho! El poble i els voltants es van omplir de gent: comitives reials
arribades d’arreu d’Europa es barrejaven amb passavolants, músics i
dansaires. Durant 8 dies i 8 nits Vilabertran va viure una festa grossa com no
s’havia vist mai.

I en tota festa no podia faltar el bon menjar i el bon vi. Amb aquesta nova
visita descobrirem els banquets i la festa medieval, i ho farem al capvespre,
passejant per la Canònica i tastant vins que bé podrien haver estat testimonis
d’aquelles noces.

Dimarts 3 i 10 d’agost, a les 19.30 h | Dissabte 11 de setembre, a les 19 h
15 €
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13.08.21 – 29.08.21
29a Schubertíada a Vilabertran

Consulta preus i abonaments
Venda d’entrades: schubertiada.cat

13.08.21 21 h
Franz Schubert | Winterreise
Andrè Schuen, baríton
Daniel Heide, piano

17.08.21 21 h
Cançons de Fauré, Weinberg, 
Strauss, Mozart i Schubert
Katharina Konradi, soprano
Daniel Heide, piano

18.08.21 21 h
Cançons de 
Wagner, Duparc i Schumann
Christoph Prégardien, tenor
Julius Drake, piano

19.08.21 21 h
Lieder de Liszt, Mahler, Wolf i 
Strauss
Julia Kleiter, soprano
Julius Drake, piano

20.08.21 21 h
Franz Schubert | Die schöne
Müllerin
Konstantin Krimmel, baríton
Daniel Heide, piano

21.08.21 21 h
Lieder de Franz Schuber
Florian Boesch, baríton
Malcolm Martineau, piano

22.08.21 19.30 h
Obres de Beethoven, Chopin, 
Granados i Lisz
Javier Perianes, piano

24.08.21 21 h
Lieder de Schuman
Kallias Ensemble

25.08.21 21 h
Johann Sebastian Bach | 
Variacions Goldberg
Nicholas Angelich, piano

26.08.21 21 h
Obres de Schubert
Imogen Cooper, piano

27.08.21 21 h
Obres de Grieg i Schubert
Edgar Moreau, violoncel
David Kadouch, piano

28.08.21 18.30 h
Cançons de Schubert, Strauss, 
Beethoven i Poulenc
Acadèmia de la Schubertíada amb 
Wolfram Rieger
Ferran Albrich, baríton & Marc Serra, 
piano
Cecilia Rodríguez, soprano & Jesús 
López Blanco, piano

28.08.21 21 h
Cançons de Schubert, 
Brahms, Schumann, Milhaud, Berg, P
oulenc, Weir i Naske
Ema Nikolovska, mezzosoprano
Wolfram Rieger, piano

29.08.21 19.30 h
Obres de Mozart, Salim 
i Xostakóvitx
Quartet Casals
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MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Baix Empordà

11.07.21 / 15.08.21 / 12.09.21
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.

11.07 / 15.08 18 h / 4 € (menors de 8 anys gratuït)
12.09 12 h
Reserves: macullastret.cultura@gencat.cat
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MAC Ullastret. Afores, s/n – Puig de Sant Andreu. Ullastret
Tel. 972179058 | macullastret.cat

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

mailto:macullastret.cultura@gencat.cat
http://www.macullastret.cat/


MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Baix Empordà

13.06.21 / 25.06.21 / 15.07.21 / 08.08.21 / 21.08.21 / 12.09.21
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, coneixerem a
fons la seva evolució històrica i descobrirem la vinculació dels ibers amb el
mar.

18 h / gratuït
Reserves: infomuseu@palamos.cat

Organitza: Ajuntament de Palamós, Àrea de Patrimoni, Museu de la Pesca – Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret.
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MAC Ullastret. Afores, s/n – Puig de Sant Andreu. Ullastret
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Baix Empordà

41

27.06.21 / 18.07.21 / 28.08.21 / 11.09.19 / 26.09.21
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. Descobrirem 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

MAC Ullastret. Afores, s/n – Puig de Sant Andreu. Ullastret
Tel. 972179058 | macullastret.cat

mailto:macullastret.cultura@gencat.cat
http://www.macullastret.cat/


MAC ULLASTRET
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Baix Empordà

07.08.21
Duet Carles Coll
Carles Coll Costa, fundador i director titular durant 28 anys de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà, ha posat en marxa un nou duet com a pianista
amb el seu fill, el violoncel·lista Carles Coll Bardes.

Interpretaran una versió breu per a piano i violoncel, adaptada pel mateix
Coll, de l'Auca del Sabater d'Ordis. El programa es complementarà amb
obres de Txaikovski, Saint-Saëns, Schubert, Lluís Albert, Fages de
Climent, Coll, Isern, Mendelssohn i Montsalvatge.

20 h / 10 €
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10.07.21 / 24.07.21 / 06.08.21 / 22.08.21 / 05.09.21 / 11.09.21
Ekinar, la història d’una noble indiketa
Us convidem a participar em aquesta nova visita teatralitzada per la ciutat
ibérica d’Ullastret, basada em el personatge de la novel·la de l’escriptora
Núria Esponellà “Ànima de tramuntana”, de Columna Edicions.

19.30 h / 5 € (menors de 8 anys gratuït)
Reserves: macullastret.cultura@gencat.cat
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17.07.21 / 29.08.21 / 04.09.21
Ullastret en família!
Dins la programació estable del MAC Ullastret es programen activitats
destinades al públic familiar per tal d’apropar el nostre patrimoni i el
coneixement de la cultura ibèrica a infants i adults.

Aquesta programació ens remet a visites guiades per un personatge iber,
tallers manipulatius de ceràmica, cistelleria, construcció, arqueologia,
etc...

18 h / 4 € (menors de 8 anys gratuït)
Reserves macullastret.cultura@gencat.cat i al 972 17 90 58
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Cada dia
Sala immersiva Ullastret 3D
La reconstrucció virtual 3D de la ciutat ibèrica d’Ullastret (Puig de Sant
Andreu i Illa d’en Reixac) ens permet traslladar-nos a l’edat del ferro i
recórrer els seus carrers, les seves cases, fins i tot sobrevolar el conjunt en
una experiència única.

No perdeu l’oportunitat de viure aquesta vivència que us transportarà al
context cronocultural de la ciutat ibèrica més destacada de la
Mediterrània occidental.

10-20 h / gratuït amb l’entrada al jaciment
Reserves: macullastret.cultura@gencat.cat i al 972 17 90 58
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MAC Ullastret. Afores, s/n – Puig de Sant Andreu. Ullastret
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MAC GIRONA – MONESTIR 
DE SANT PERE DE GALLIGANTS
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

18.07.21 / 15.08.21 / 26.09.21
Un passeig per la història de Sant Pere de Galligants
Pare Abat, hi ha pelegrins! Així comença aquest divertit recorregut històric
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, tenim constància de la
seva existència ja en el s. X si bé la construcció actual és del s. XII. 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.

18.07.21 10.30 h (castellà) i 12 h (català)
15.08.21 10.30 h (castellà) i 12 h (català)
26.09.21 12 h (català)

5 € (menors de 8 anys gratuït)
Reserves: macgironagalligants.cultura@gencat.cat
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Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Monestir de Sant Pere de Galligants.
C/ de Santa Llúcia, 8. Girona. macgirona.cat

Al bell mig de Girona es troba el Monestir de Sant
Pere de Galligants, un dels monuments romànics
més significatius de la ciutat. Una abadia
benedictina singular per la seva capçalera i el
campanar de vuit cares.

http://www.macgirona.cat/


Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

Fins al 2022
Temps de la memòria. Tresors del Museu
d'Arqueologia de Catalunya a Girona
Exposició tem poral
Amb motiu dels 175 anys de la seva fundació, el MAC Girona presenta
l’exposició “Temps de la memòria” on es mostren alguns dels objectes més
rellevants de les col·leccions del museu. De gran qualitat estètica, les peces
exhibides són tresors arqueològics que emocionen, però també són
excepcionals per la condició històrica que amaguen. Com a cultura material
del passat, expliquen històries i memòria històrica de la vida i de la mort.

De 10 a 18 h / s’inclou en l’entrada al Museu
Reserves: macgironagalligants.cultura@gencat.cat i al 972 20 26 32
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Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Monestir de Sant Pere de Galligants.
C/ de Santa Llúcia, 8. Girona. macgirona.cat
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

02.07.21 - 09.07.21 - 16.07.21- 23.07.21-30.07.21
Visites al capvespre
Voleu conèixer alguns dels objectes més singulars de les col·leccions del
museu? Les peces exhibides a "Temps de la memòria. Tresors del Museu
d'Arqueologia de Catalunya a Girona" són excepcionals per la condició
històrica que amaguen.

20 h / gratuït
Reserves: macgironagalligants.cultura@gencat.cat i al 972 20 26 32
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

12.06.21 / 10.07.21 / 17.07.21/ 07.08.21 / 18.09.21
Girona Monàstica. Sant Pere de Galligants i Sant
Daniel, encontres i desencontres de dos
monestirs benedictins.

Descobreix les històries que ens acostaran a la realitat dels dos monestirs
benedictins de la ciutat de Girona. Dos monestirs subjectes a una mateixa
regla, la Regla de Sant Benet, amb uns punts en comú i, alhora, unes
notables diferències que han marcat la singularitat de cadascun d’ells. Un
recorregut per la Girona monàstica.

11 h (tots els dies en català, excepte el 17 de juliol, en castellà / 5 €
Reserves: macgironagalligants.cultura@gencat.cat o al 972 20 26 32
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MUSEU D’ART DE GIRONA
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

Fins al 12 de setembre
Artigau. Cròniques d'una realitat, 1965-1977
Exposició tem poral
Francesc Artigau és un dels màxims representants de la nova figuració a
Catalunya. A mitjans anys seixanta, va desafiar l’hegemonia de
l’informalisme al tornar a agafar l’entorn quotidià i la realitat immediata
com a font d’inspiració i desenvolupar una figuració marcada per la
denúncia social i política, així com una critica a la incipient societat de
consum d’aquella Espanya tardofranquista que amb el desarrollisme
s’acabava d’incorporar al benestar econòmic, després dels anys grisos de
la postguerra, però que romania mancada dels principis bàsics de llibertat.
L’exposició repassa, amb motiu del 80è aniversari de l’artista, la primera
etapa d’una prolífica trajectòria artística de més de cinquanta anys, el
període comprés entre la seva primera exposició en una galeria comercial,
el 1965, i les primeres eleccions democràtiques, el 1977.

10 – 19 h / 6 €

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.
La visita permet la descoberta d’obres excepcionals de
l’art català.
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Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.
Tel. 972203834 | museuart_girona.cultura@gencat.cat | museuart.cat

mailto:museuart_girona.cultura@gencat.cat
http://www.museuart.cat/


MUSEU D’ART DE GIRONA
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

Fins al 9 de gener de 2022
Palau Ferré, d'un sol traç
Amb motiu del naixement del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré
(Montblanc, 1921-2000), El Museu d’Art de Girona, en col·laboració amb la
Fundació Palau Ferré de Montblanc, se suma a l’Any Palau Ferré amb una
exposició centrada en una de les múltiples facetes d’aquest artista
polifacètic: la de dibuixant. Palau Ferré, d’un sol traç indaga en una de les
seves grans passions, el dibuix, que va anar simplificant progressivament
fins a crear-lo sense solució de continuïtat, d’un sol traç.

L’origen i excusa de la mostra n’és l’obra Unitat (1977), una tinta xinesa
sobre paper que forma part del Fons d’Art del diari Avui dipositat al museu
gironí.

10 a 19 h / 6 €
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MUSEU D’ART DE GIRONA
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

01.07.21 / 08.07.21 / 15.07.21 / 22.07.21 / 29.07.21
Art en primera persona. Visites teatralitzades a la
col·lecció permanent

Visita el Museu com mai ho has fet abans. Et convidem a un recorregut
dramatitzat pel Museu d’Art de Girona de la mà dels protagonistes de les
seves obres. Artistes, models i personatges diversos prenen vida per explicar-
te històries amagades darrera les obres del Museu. Gaudeix d’aquesta visita
teatralitzada en què el nostre patrimoni és més viu que mai.

Dijous a les 19 h / 10 €
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MUSEU D’ART DE GIRONA
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

07.07.21 / 21.07.21
Visita nocturna a l’Antic Hospital Santa Caterina

En actiu des de finals del segle xvii fins a principis del xxi, l’Antic Hospital de
Santa Caterina acull actualment la Delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya a Girona. L’edifici, d’època barroca, està situat damunt un
barri medieval del qual avui dia encara es conserven restes arqueològiques.
L’entrada inclou la visita al Pati de les Magnòlies, amb esgrafiats de principis
del segle xx, l’espai d’interpretació de l’antic hospital, el vestíbul amb
arrambadors del segle xvii, la farmàcia hospitalària d’època barroca i
l’antiga capella, on s’exposa el quadre El gran dia de Girona, de Ramon
Martí i Alsina (1826-1894).

Dimecres, a les 20.30 h / 5 €
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MUSEU D’ART DE GIRONA
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

13.07.21 / 27.07.21
Escape room urbà: l'enigma del museu
A les sales del Museu d’Art de Girona s’hi amaga un cofre que fins ara mai
ningú ha pogut obrir! La vostra missió és localitzar-lo i desxifrar la
contrasenya per poder-lo obrir. A través d’un mapa de la ciutat de Girona,
haureu d’anar seguint les pistes i resoldre enigmes per tal d’aconseguir les
cinc xifres del cadenat i poder obrir el cofre. Amb l’ajuda de la guia que us
acompanyarà, fareu un recorregut pels carrers del barri vell per tal de
descobrir a través de diversos indrets de la ciutat, cinc obres
emblemàtiques de la col·lecció del museu i els secrets que amaguen.

Adreçat a nens i nenes de 8 a 13 anys, acompanyats d’una persona adulta.

18.00 h / 4 €
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MUSEU D’ART DE GIRONA
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Gironès

14.07.21
Visita comentada a la col·lecció permanent

Una visita adreçada al col·lectiu de professionals sanitaris en el marc del
programa RecuperArt, una iniciativa de l'Institut Català de la Salut (ICS), amb
la col·laboració del Departament de Cultura, basada en l’ús dels museus com
a entorns de reflexió i millora del benestar emocional.

La visita es focalitzada en una selecció d'obres plantejada tenint en compte
les característiques particulars del col·lectiu sanitari pel que fa a
l’autopercepció de salut i necessitat d’autocura.

18 h / gratuïta per als professionals sanitaris. En el marc del programa
RecuperArt-19
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Pla de l’Estany

10.07.21 / 13.08.2/ 18.09.21
Visites a l’Estudi Taller Carles Fontserè
L'Estudi Taller Carles Fontserè és el resultat de la darrera etapa de la vida
de Fontserè, un artista polièdric i únic de la seva generació. L'espai ofereix
una mostra d'alguns dels quadres de l'artista, objectes personals, llibres i
fotografies que permeten a qui el visita conèixer part de l'univers creatiu
de Fontserè. La visita ofereix un recorregut per la vida i l'obra de l'artista
amb la voluntat d'acostar al públic la figura d'un dels artistes clau de la
segona meitat del segle XX.

19 h / 4 € per persona (gratuït per menors de 8 anys)

Gaudeix del llegat d'un dels artistes més representatius
del segle XX a Catalunya, Carles Fontserè i Carrió. Un
artista polièdric i únic de la seva generació que es va
instal·lar en aquest espai la darrera etapa de la seva
vida, al bell mig del Pla de l’Estany.
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ESTUDI TALLER 
CARLES FONTSERÈ

Estudi Taller Carles Fontserè. Disseminat,1-12 (Can Tista-Montguix), Porqueres. 
Tel. 93 316 27 40 | monuments.acdpc@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Pla de l’Estany

15.07.21
Eduard Iniesta
Eduard Iniesta presenta Trajecte animal, una música producte de la fusió
de textures mediterrànies, la clàssica, el blues/rock i la cançó d’autor.
Captivadora i que la fa molt reconeixible.

Un treball fet a quatre mans amb el seu germà Xavier. Junts son
responsables de 9 cançons directes que basculen i posen l’individu al ben
mig d’un tiroteig, per on transiten, nues, la recerca d’una parella ideal, el
perill dels somnis, la demència, el desig de la carn, la crònica d’un espai
urbà. Històries cantades per l’autor, d’una forma punyent on hi destaquen
les inflexions narratives, en molts casos autobiogràfiques.

20.30 h / gratuït
Reserves: Tel. 972570102
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LLE IDA
Bellpuig d’Urgell - El Cogul  
- Tornabous - Vallbona de 
les Monges
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CIUTAT IBÈRICA DEL 
MOLÍ D’ESPÍGOL

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural L’Urgell

26.06.21 / 31.07.21 / 28.08.21 /25.09.21
Visites guiades al Molí d’Espígol
La ciutat ibèrica del Molí d'Espígol reprèn les visites guiades gratuïtes d'estiu
que inclouen un tast de cervesa Iberika.

El jaciment obre les seves portes per explicar la història del poble ibèric dels
Ilergets a través de les restes arqueològiques d'una de les seves grans
ciutats, el Molí d'Espígol.

11 h / gratuït
Reserves: 977 63 85 56 o reservesmonuments.acdpc@gencat.cat

Un dels assentaments urbanístics més destacats de la
cultura ilergeta, un centre polític i econòmic de primer
ordre que podria identificar-se amb l'antiga ciutat
d'Atanagrum , la capital dels ilergets segons l'historiador
romà Titus Livi.
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Ciutat ibérica del Molí d’Espígol. Camí de Santa Maria, Km. 1 25331 Tornabous
(Lleida). Tel. 977638556 | patrimoni.gencat.cat/monuments
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CONVENT DE SANT 
BARTOMEU DE BELLPUIG

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural L’Urgell

13.08.21
David Carabén
Una extraordinària oportunitat per gaudir en directe dels poemes amb
veu i guitarra de David Carabén, figura clau de l’escena musical catalana,
en un entorn idílic del Renaixement català.

El frontman i lletrista de Mishima porta al pop la poesia del segle XX i
musica els versos de poetes com Vinyoli, Auden, Rilke, Maragall i Salvat-
Papasseit. En aquest concert-recital ens oferirà tot el que sap de poesia i
música, alhora que cantarà temes propis.

20.30 h / 12 €

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.
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Convent de Sant Bartomeu. Carretera de Belianes s/n. Bellpuig.
Tel. 973320292 | bellpuig.cultura@gencat.cat patrimoni.gencat.cat/monuments
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Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural L’Urgell

07.08.21 i 08.08.21
La Pedra Parla
Torna el festival de música clàssica del Reial Monestir de Santa Maria de
Vallbona de les Monges, en un entorn idíl·lic com aquest.

07.08.21 19 h: Quintet Mozart. Quartet Teixidor i Josep Fuster (clarinet).

07.08.21 22 h: Sonates del rosari de Biber. Lina Tur (violí barroc) i Dani
Espasa (clavicèmbal).

08.08.21 12.30 h: Dido i Enees, de Purcell. Mireia Pintó (mezzosoprano),
Laia Farigolé (soprano), Alba Bosch (soprano), Glòria Garcés
(mezzosoprano), Salvador Parron (tenor), Jordi Domènech (contratenor),
Eduard Mas (tenor), Vespres d’Arnadi (Dani Espasa, direcció), Cor de
Teatre (David Costa, direcció) i Dani Espasa (director).

22 € (anticipada), 25 € (taquilla). Venda d’entrades: codetickets.com
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Reial Monestir de Santa Maria. Carrer Major s/n. Vallbona de les Monges.
Tel. 973330266 | vallbona@monestirvallbona.cat

REIAL MONESTIR DE 
SANTA MARIA DE VALLBONA

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.

https://entradas.codetickets.com/entradas/batallproduccions/online
mailto:vallbona@monestirvallbona.cat


CONJUNT RUPESTRE DE LA 
ROCA DELS MOROS DEL 
COGUL

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Les Garrigues

07.08.21
Guitar Festival

A les terres de Ponent es troba aquest lloc sagrat amb
més de 5.000 anys d’història.

Després de l’èxit amb l’espectacle Altamira, ancestral i màgica, seleccionada
pel Ministeri de Cultura per al seu programa de MusaE. Música als museus
estatals, Silvia Nogales i Joma tornen amb Vestigis del Cogul, un concert
pictòric on el dibuix sorgeix en constant diàleg amb la música trenant la
història dels nostres avantpassats sobre les petjades ancestrals, pinzellades
de ritus i tradicions.

21 h / gratuït
Reserves: reservescogul.acdpc@gencat.cat
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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

mailto:reservescogul.acdpc@gencat.cat
mailto:reservescogul.acdpc@gencat.cat


CONJUNT RUPESTRE DE LA 
ROCA DELS MOROS DEL 
COGUL

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Les Garrigues

14.08.21
Eduard Iniesta
Eduard Iniesta presenta Trajecte animal, una música producte de la fusió de
textures mediterrànies, la clàssica, el blues/rock i la cançó d’autor.
Captivadora i que la fa molt reconeixible.

Un treball fet a quatre mans amb el seu germà Xavier. Junts son
responsables de 9 cançons directes que basculen i posen l’individu al ben mig
d’un tiroteig, per on transiten, nues, la recerca d’una parella ideal, el perill
dels somnis, la demència, el desig de la carn, la crònica d’un espai urbà.
Històries cantades per l’autor, d’una forma punyent on hi destaquen les
inflexions narratives, en molts casos autobiogràfiques.

20.30 h / gratuït
Reserves: reservescogul.acdpc@gencat.cat
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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

mailto:reservescogul.acdpc@gencat.cat
mailto:reservescogul.acdpc@gencat.cat


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

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Camp

11.08.21 – 15.08.21
I Festival Jordi Savall
Jordi Savall celebra el seu aniversari al Reial Monestir de Santes Creus
oferint als amants de la música del país i d’arreu del món, un nou
Festival de Música que portarà el seu nom, amb una proposta cultural
d’excel·lència i de projecció internacional.

Un nou Festival que vol reivindicar la importància de la recuperació del
patrimoni cultural i musical històric al segle XXI i promoure el
reconeixement i la difusió del llegat musical de Jordi Savall i de la tasca
de transmissió de les Acadèmies Professionals.

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. La seva acústica i
bellesa monumental la fan el lloc idoni per gaudir
d’espectacles teatrals i musicals.

Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n. Aiguamúrcia.
Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments
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mailto:santescreus.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/reial-monestir-de-santes-creus


REIAL MONESTIR DE 
SANTES CREUS

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Camp

06.08.21 - 10.09.21
Les tombes reials del Monestir de Santes Creus
Vine a conèixer el panteó reial del Monestir de Santes Creus i endinsa’t en
els aspectes més desconeguts dels reis i reina que s’hi troben enterrats. Vols
saber què menjaven? Com anaven vestits? O què signifiquen les figures i
imatges de les seves tombes? No et pots perdre aquesta activitat on podràs
descobrir això i molt més amb els cinc sentits.

Divendres a les 17.30 h  / 10 €  majors de 16 anys ; 6 € infants de 8 a 16 
anys; menors de 8 anys gratuït.
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Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n. Aiguamúrcia.
Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

mailto:santescreus.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/reial-monestir-de-santes-creus


REIAL MONESTIR DE 
SANTES CREUS

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Alt Camp

07.08.21 - 11.09.21
Dones, mares i abadesses
Una visita guiada per conèixer el paper de les dones, en els cercles de la
noblesa catalana medieval, a través dels sepulcres nobiliaris de Guillema de
Claramunt, Guillema de Montcada, coneguda com la “Invicta Amazona” i la
capella de Magdalena Salva. A més a més, visitarem dues tombes reials
femenines situades a l’església, la de Blanca d’Anjou i la de Margarida de
Prades, dues reines a les quals la maternitat va decidir el seu destí. Una
maternitat molt significativa també per a l’Orde del Cister que es regeix per
una devoció mariana, a través del culte a la Mare de Déu de la Llet,
representada al retaule principal de l’església.

Dissabtes a les 17.30 h / 10 € adults; 6 € infants entre 8 i 16 anys; gratuït 
menors de 8 anys
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Reial Monestir de Santes Creus. Plaça Jaume el Just s/n. Aiguamúrcia.
Tel. 977638329 | santescreus.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

mailto:santescreus.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/reial-monestir-de-santes-creus


CARTOIXA D’ESCALADEI
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Priorat

03.07.21 / 17.07.21 / 31.07.21 / 14.08.21 / 28.08.21 / 11.09.21/
25.09.21
Darrera els passos dels cartoixans. Històries i
llegendes
Vols conèixer de primera mà la vida dels cartoixans? Els seus símbols? Les
seves llegendes? Segueix els passos dels cartoixans i descobreix els secrets
amagats de la Cartoixa d’Escaladei amb un joc de pistes que et durà a un
viatge espiritual ple de misteris.

10.30 h / 4 € adults; 2 € infants de 8 a 16 anys; gratuït menors de 8
anys
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Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. La Morera de Montsant.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

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.

mailto:escaladei.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/cartoixa-d-escaladei


CARTOIXA D’ESCALADEI
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Priorat

22.07.21 – 09.09.21 
Reflexions d’un pare cartoixà al Montsant
Vols conèixer de primera mà la vida dels cartoixans? Els seus símbols? Les
seves llegendes? En aquest espai tranquil i protegida per la serralada de
Montsant, els monjos cartoixans van seguir un model de vida marcat pel
silenci i l'oració, combinant la solitud eremítica amb l'empara de la vida
comunitària. Ens endinsarem en aquesta manera de viure, en primera
persona, a través d’un dels pares que hi van viure.

Dijous a les 18 h / 10 € adults; 6 € infants de 8 a 16 anys; gratuït menors 
de 8 anys
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Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. La Morera de Montsant.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

mailto:escaladei.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/cartoixa-d-escaladei


CARTOIXA D’ESCALADEI
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Priorat

14.06.21 – 05.09.21 
Cultura oral. Paisatges agraris. Pirineus Mediterrània
Exposició it inerant
Uma mostra realitzada en el marc del projecte “La cultura oral dels
paisatges culturals agraris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània”, que té
l’objectiu de documentar, posar en valor i donar a conèixer a través de les
veus de les persones que em són protagonistes, els oficis tradicionals lligats
als processos de transformació paisatgística dels espais elegit a Mallorca,
Catalunya i a Occitània.

Horari d’obertura del monument / gratuït
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Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. La Morera de Montsant.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

mailto:escaladei.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/cartoixa-d-escaladei


CARTOIXA D’ESCALADEI
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Priorat

22.08.21
Festival Terrer
Concert inaugural del Festival Terrer a la Cartoixa d’Escaladei Les
Traversées Baroques amb Dagmar Saskova com a soprano, Judith Pacquier
amb corneta de llibre, Laurent Stewart a l’òrgan. La reputada formació de
Dijon especialitzada en música Barroca ens presenta el programa Regards
Croisés. Claudio Monteverdi, Etienne Meyer: trobada entre un compositor
contemporani i la música del genial mestre de la capella de la Basílica de
Sant Marcos a Venècia. Com un compositor actual s'apropia i transposa
l'herència d'un llenguatge inventat fa 400 anys? Com utilitzarà els timbres
dels instruments antics, els textos, els elements melòdics, les ressonàncies o
les harmonies?

12 h  / 22 €
Venda d’entrades: entradium.com
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Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. La Morera de Montsant.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

https://entradium.com/events/les-traversees-baroques
mailto:escaladei.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/cartoixa-d-escaladei


CARTOIXA D’ESCALADEI
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Priorat

27.08.21
Un recorregut espiritual per la cartoixa d’Escaladei
en mans de J.S. Bach
L’espiritualitat de la música en J.S. Bach és un fet, un motor i una fi. Tot el
seu treball musical era dedicat a una forma d’existir superior i la música la
seva manera de connexió. El grup ReBla’T, uneix l’espiritualitat d’aquesta
música, i la transporta a diferents espais de la Cartoixa d’Escaladei. Un
passeig per anar a trobar la música del geni alemany, per anar-se a
trobar un mateix, per anar a gaudir de la música de J.S. Bach.

S’han preparat dues suites per a violoncel i una sonata per a violi que
transmetran, en espais diferents d’aquest lloc màgic, tota la pau, serenor,
recolliment i cerca d’interior que transmeten aquestes peces i aquest espai.

18 h / 15 € 
Venda d’entrades patrimoni.gencat.cat/monuments
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Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa s/n. La Morera de Montsant.
Tel. 977827006 | escaladei.cultura@gencat.cat
patrimoni.gencat.cat/monuments

http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/cartoixa-d-escaladei
mailto:escaladei.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/cartoixa-d-escaladei


CASTELL DE MIRAVET
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Ribera d’Ebre

11 i 25.07.21 / 08 i 22.08.21|05 i 19.09.21
Un tresor, 3 cultures
A través d’un joc de pistes, basat en l’enginy i la recerca, trobarem per
diversos espais del Castell de Miravet, una sèrie d’objectes que ens
permetrà accedir a un tresor molt ben guardat. Una manera diferent de
visitar el monument.

Una activitat dinàmica i enriquidora, apta per a tots els públics.

Diumenges a les 10.30 h / 4 € adults; 2 € infants de 8 a 16 anys; gratuït
menors de 8 anys

Sobresortint de les roques i dominant el curs del riu Ebre,
s’alça la fortalesa militar templera de Miravet, un dels
millors exemples arquitectònics d’aquest orde construïts a
Europa.
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Castell de Miravet. Camí del Castell s/n. Miravet.
Tel. 977407368 | miravet.cultura@gencat.cat | patrimoni.gencat.cat/monuments

mailto:miravet.cultura@gencat.cat


MNAT - TINGLADO 4
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Tarragonès

04.07.21- 19.09.21
Qui som?
Us hem preparat una activitat per a descobriu qui s'amaga darrere les
ombres del Museu, a través de l'activitat "Qui som?".

Només us caldrà una tauleta o un mòbil, per anar seguint les pistes que es
troben repartides a l’exposició TARRACO/MNAT del Tinglado, que ens
permetran descobrir qui s'amaga darrera les ombres del Museu. Ens ajudeu
a descobrir-les? Activitat dinamitzada dirigida al públic familiar.

Dimecres a les 18.30 h, diumenges a les 11 h / 4,5 €
Venda d’entrades:  mnat.cat/activitats

Coneix l’essència d’una ciutat romana, Tàrraco, a través
de la col·lecció d’un museu centenari, el MNAT, ubicat
temporalment al Tinglado 4 del Port de Tarragona amb
l’exposició TARRACO/MNAT que ens obre les portes de la
ciutat romana.
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Tinglado 4. Moll de Costa. Port de Tarragona
Tel. 977747485 | mnat@gencat.cat | mnat.cat

https://www.mnat.cat/activitats
mailto:mnat@gencat.cat
https://www.mnat.cat/


MNAT – NECRÒPOLIS
PALEOCRISTIANA

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Tarragonès

08.07.21 - 16.09.21
Vida i mort a Tàrraco

Itinerari guiat per la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona i les restes
arqueològiques conservades al centre comercial Parc Central.

Durant la visita coneixerem quina va ser l’evolució d’un dels suburbis de
Tàrraco, on trobem un dels conjunts funeraris més importants de l’Imperi
romà, i quines activitats s’hi desenvolupaven.

Dijous a les 19 h / 5 €
Venda d’entrades:  mnat.cat/activitats

La Necròpolis Paleocristiana de Tarragona és un dels
cementiris tardoromans millor coneguts i conservats de
l’Imperi romà. La seva visita ens endinsa en el suggeridor
món de la mort (i també de la vida) de fa uns 1.500 anys
a Tàrraco.
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Museu i Necròpolis Paleocristians. Av.de Ramón y Cajal, 84. Tarragona
Tel. 977 21 11 75 | mnat@gencat.cat | mnat.cat

https://www.mnat.cat/activitats
mailto:mnat@gencat.cat
https://www.mnat.cat/


MNAT – TEATRE ROMÀ
Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Tarragonès

02.07.21 - 17.09.21
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 coneixereu el teatre romà i el seu entorn, i podreu
recórrer la recreació de la càvea, que fa comprensible al visitant
l’envergadura del monument en època romana.

Divendres del 2 juliol al 13 d’agost: 19 i 20 h
Divendres del 20 d’agost al 17 de setembre: 18.30 i 19.30 h

Gratuït
Reserves: mnat.cat/activitats
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Teatre romà. Carrer Sant Magí, 1. Tarragona.
Tel. 977 25 15 15 | mnat@gencat.cat | mnat.cat

Com pertocava a una ciutat de la seva importància,
Tàrraco disposava d’un teatre on s’hi representaven
espectacles escènics i danses que, sovint, acompanyaven
les principals cerimònies religioses.

https://www.mnat.cat/activitats
mailto:mnat@gencat.cat
https://www.mnat.cat/


MNAT - CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Tarragonès

Dijous de juliol
Cicle de concerts Centcelles
Envoltats d’aquest espectacular mosaic, escoltarem i sentirem un programa
de música d’alta qualitat i varietat d'estils.

08.07 Concert de l’Escola de Música de Constantí
15.07 Reus Big Band
22.07 Arianna Savall i Grup
29.07 Quartet Gerhard

20.30 h / gratuït

Organitza: Ajuntament de Constantí i l’Associació Amics de la Música de Constantí
amb la col•laboració de Repsol i el MNAT.

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.
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Conjunt Monumental de Centcelles. Afores s/n. Constantí.
Tel. 977 52 33 74 | mnat@gencat.cat | mnat.cat

mailto:mnat@gencat.cat
https://www.mnat.cat/


MNAT - CONJUNT 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Tarragonès

04.07.21 - 19.08.21
Visita al conjunt monumental de Centcelles

Visita guiada pel monument clau de l’art paleocristià, on es pot contemplar
un dels mosaics de cúpula de temàtica cristiana més antics del món romà.

Centcelles encara amaga molts enigmes per resoldre. Quan es va construir?
Per a què? Quin és el veritable signififcat del mosaic? A la visita intentarem
descobrir algun d’aquests misteris.

Diumenges a les 12 h / 5 €
Venda d’entrades: mnat.cat/activitats

78

Conjunt Monumental de Centcelles. Afores s/n. Constantí.
Tel. 977 52 33 74 | mnat@gencat.cat | mnat.cat

https://www.mnat.cat/activitats
mailto:mnat@gencat.cat
https://www.mnat.cat/


MNAT - VIL·LA ROMANA 
DELS MUNTS

Programació d’estiu Agència Catalana del Patrimoni Cultural Tarragonès

03.07.21 - 18.09.21
Caius i Faustina et conviden a la seva vil·la
Una ocasió 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, fan 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.

Dissabtes, 03.07-14.08 Públic familiar: 18.30 h / Públic general: 20 h
Dissabtes 21.08-18.09 P úblic familiar: 18 h/ Públic general: 19.30 h

8 € adults; 5 € nens i nenes de 5 a 16 anys; gratuït menors de 5 anys.
(inclou l’entrada al jaciment i visita)
Venda d’entrades: mnat.cat/activitats

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,
el càrrec més alt de l’administració local que va saber
gaudir dels avantatges de la vida al camp.
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Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí s/n. Altafulla.
Tel. 977652806 | mnat@gencat.cat | mnat.cat

https://www.mnat.cat/activitats
mailto:mnat@gencat.cat
https://www.mnat.cat/


Aquestes i més propostes, escapades i 
rutes per viure l’estiu al patrimoni a

patrimoni.gencat.cat /estiu
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