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Catalonia Sacra promou quaranta actes 
culturals en tot el territori català i ofereix el 

recorregut de rutes a la carta

Fer visible el valuós patrimoni cultural de l’Església

Catalonia Sacra promourà aquest 2015 més de quaranta activitats que volen donar a conèixer i 
acostar al públic el ric patrimoni de l’Església. Aquest ventall d’actes, que van de la presentació 
d’obres mestres, al recorregut de rutes passant per visites a les catedrals o els nous “tallers de pa-
trimoni”, estaran guiats per ponents de primer nivell. Amb aquests actes es vol donar a conèixer 
el cúmul de valors que es reuneixen al voltant del patrimoni, així com donar raó de la seva funció 
i les seves finalitats. També hi ha la intenció de facilitar la visita a aquests espais, no sempre 
oberts o disponibles, per tal de dinamitzar el patrimoni i fer-lo més participatiu. Les activitats, que 
s’inicien aquest dissabte i s’allargaran fins a finals d’any, també han de servir per ajudar econò-
micament als responsables de mantenir en condicions el patrimoni cultural.
Des de fa uns anys, el turisme cultural associat a llocs i edificis religiosos és una oferta en creixe-
ment. Segons un estudi de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, un 20% dels punts 
de Catalunya amb més bona valoració correspon a patrimoni religiós. 
El Bisbe de Girona i delegat del patrimoni cultural de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 
Mons. Francesc Pardo i Artigas, ha presentat les activitats i novetats de Catalonia Sacra aquest 
dimecres dia 25 de març a la seu del Col·legi de Periodistes a Barcelona. Abans d’iniciar l’acte s’ha 
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fet un minut de silenci en record a les víctimes de l’accident de l’avió que feia el vol Barcelona-
Düsseldorf. 

Activitats

Entre els actes proposats n’hi ha de diferents tipus i naturalesa. Aquest 2015, Catalonia Sacra 
estrenarà noves rutes, anomenades “Descobertes”, en els deu bisbats catalans, que oferiràn al 
visitant la possibilitat de descobrir elements patrimonials de gran riquesa però no massa cone-
guts. A tall d’exemple, aquest any s’estrena la ruta per l’església de Sitges i el santuari del Vinyet 
(Bisbat de Sant Feliu de Llobregat), una altra que descobrirà el gòtic valencià amb parades amb 
punts com l’església de Sant Mateu i Morella (Bisbat de Tortosa) o una ruta amb aturada a dos 
dels antics monestirs benedictins del Pirineu d’estil romànic, com són el Monestir de Gerri de la 
Sal i Santa Maria de Mur (Bisbat d’Urgell). Paral·lelament, s’oferiran rutes ja estrenades en anys 
anteriors que van tenir gran acceptació. 
Un altre tipus d’activitat que es troba a l’agenda és la de les visites singulars a les catedrals. Com 
que la majoria de catedrals ja disposen d’un punt de recepció per acollir el visitant, des de Catalo-
nia Sacra es proposen visites singulars amb valors afegits. Aquest 2015 destaca, a tall d’exemple, 
la possibilitat de visitar el Palau Episcopal de Solsona, la possibilitat de fer una passejada pel 
sostre de la catedral de Vic, o l’opció de poder visitar el presbiteri de la Catedral de Girona, que 
es troba en fase de restauració. 
Un altre dels pilars de la programació de Catalonia Sacra són les Obres Mestres que ofereixen la 
possibilitat de conèixer un element destacat del patrimoni cultural català explicat per un ponent 
de primer nivell. Algunes de les obres mestres que es presentaran enguany són el singular claus-
tre de Sant Pau del Camp (Arquebisbat de Barcelona), el “Crist abraçat a la Creu”, de El Greco, 
que es conserva a l’Església parroquial de Sant Esteve d’Olot (Bisbat de Girona), o conèixer les 
vicissituds històriques del restaurat orgue de la Catedral de Tarragona (Arquebisbat de Tarragona). 
Un tipus d’activitat que s’estrena aquest any és el Taller de Patrimoni. Es tracta de sessions de 
treball en profunditat sobre un àmbit del patrimoni cultural (música, orfebreria, indumentària, 
etc) que tenen una primera part de context històric o tècnic i una segona part d’experiència o de 
visita a elements singulars del patrimoni. El primer d’aquests tallers estarà dedicat a la música i 
la litúrgia, i s’impartirà a Montserrat, on es podrà conèixer i sentir el nou orgue de la basílica.

Difusió del patrimoni de l’Església

Paral·lelament, Catalonia Sacra també vol contribuir a ajudar en la difusió d’altres elements del 
patrimoni. Per això utilitzarà els seus canals de difusió per fer descobrir als visitants diferents 
santuaris del nostre país, obres destacades que es troben en els museus i col·leccions diocesanes 
dels 10 bisbats catalans o recomanar aquells actes i tradicions que es fan arreu del territori i que 
tenen vinculació amb l’esperit de Catalonia Sacra. També es faran promocions per tal d’incentivar-
ne la visita. 

Nou catàleg de visites a la carta

Aquest any 2015, Catalonia Sacra també estrena  un catàleg de visites a la carta. A partir de les 
activitats inaugurades en l’agenda oficial de CS dels diferents anys i d’altres activitats fetes a pe-
tició, es genera un Catàleg de visites CS que es posa a disposició de grups organitzats i empreses 
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per a ser contractats de manera discrecional, en funció dels interessos concrets de cada grup. 
L’objectiu és facilitar a agents i operadors la comercialització d’aquesta oferta de visita a esglé-
sies i conjunts arquitectònics de l’Església catalana. 

El turisme cultural sobre el patrimoni religiós, una demanda creixent

El turisme que visita el patrimoni de l’Església a Catalunya encara té molt camí per recórrer. Se-
gons dades recollides per la Universitat de Girona (UdG) aquest patrimoni és un dels principals 
atractius del turisme patrimonial. Més enllà de la Sagrada Família, que és el principal node de la 
marca Barcelona, de la demarcació i de Catalunya, molts altres elements ocupen un lloc destacat. 
Segons l’estudi Inter sobre el pes turístic català i elaborat l’any 2013 per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural d’entre els 50 primers llocs del rànquing, prop d’un 20% eren elements de pa-
trimoni religiós. Aquest estudi s’elabora a partir de quatre criteris (l’estudi de guies turístiques, 
pàgines web, catàlegs de tour operadors i xarxes socials). Aquests són els 25 elements de patri-
moni religiós que hi apareixen: 

1. Sagrada Família (1r del rànquing) 
2. Catedral de Barcelona (8è del rànquing)
3. Monestir de Montserrat (12è del rànquing)
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4. Església de Santa Maria del Mar, Barcelona (14è del rànquing)
5. Catedral de Tarragona (39è del rànquing)
6. Monestir de S.M. de Poblet (42è del rànquing)
7. Catedral de Girona (45è del rànquing)
8. Monestir de Santes Creus
9. Monestir de Pedralbes 
10. Seu Vella de Lleida
11. Monestir de Sant Pere de Rodes
12. Església de Santa Maria de Ripoll
13. Església de Sant Climent de Taüll
14. Església de Santa Maria del Pi, Barcelona
15. Catedral de Tortosa
16. Església de Santa Maria de Taüll
17. Església de Sant Feliu, Girona
18. Catedral de la Seu d’Urgell
19. Temple del Sagrat Cor, Barcelona
20. Catedral de Vic
21. Església de Santa Maria de Castelló d’Empúries
22. Església de Santa Anna, Barcelona
23. Canònica de Sant Vicenç de Cardona
24. Cartoixa d’Escaladei
25.- Església de Santa Maria

Una de les demostracions del potencial turístic del patrimoni religiós a nivell territorial és que, 
segons aquest estudi, en quatre de les set demarcacions catalanes un element d’aquest patrimo-
ni forma part d’aquests elements. Això passa a la Sagrada Família (àmbit metropolità), Monestir 
de Montserrat (Catalunya Central), Monestir de Poblet (Terres de Lleida) i Catedral de Tarragona.

Algunes xifres:

Un dels objectius de Catalonia Sacra passa per potenciar l’interès vers aquest patrimoni més co-
negut, però també passa per donar a conèixer tot un immens conjunt de patrimoni cultural que 
s’escampa per tot el nostre país i que, tot i el seu alt valor, encara és un element per descobrir  i 
per convertir en lloc de visita. 
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Nova pàgina web

Un dels eixos de Catalonia Sacra és la seva web, que s’acaba de presentar totalment renovada, 
amb nou disseny però sobretot amb noves funcionalitats. El portal, amb actualització permanent 
de continguts, amplia la informació relacionada amb el patrimoni arquitectònic i artístic i ofereix, 
entre d’altres, l’opció d’inscriure’s online a les diferents activitats, sol·licitar una visita a la carta 
(en grups) o contingut extra com un blog complementari o veure imatges del patrimoni penjades 
pels usuaris d’Instagram. 
La web té, així, tres finalitats molt clares: servir d’agenda i de central de reserves de l’activitat 
organitzada per CS; oferir suggeriments de visita a esglésies, donant la informació bàsica per a 
poder-les visitar; i ser punt de difusió del patrimoni cultural de l’Església, amb difusió dels museus 
de l’Església, accés a la revista Taüll, amb apartats de documentació sobre com visitar una esglé-
sia, amb noticiari referent a les novetats entorn el patrimoni cultural dels bisbats, etc.
La nova web està adaptada a tots els dispositius mòbils. 
La renovació de la web s’ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Acord amb el FEMAP

La voluntat de posar en valor el patrimoni cultural fa que Catalonia Sacra tingui una actitud clara 
de col.laboració amb altres institucions o entitats amb objectius semblants. Així, enguany s’ha 
arribat a un acord amb el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP), per tal de combinar 
dues activitats culturals: la visita guiada al monument i el concert de música en el seu interior. 
Així, quatre de les actuacions d’aquest festival de referència del país tindran en el seu programa 
una visita guiada per conèixer l’església que acull l’actuació.
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA 
http://cataloniasacra.cat/bisbats/barcelona

OBRA MESTRA
Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona
Ponent: Josefina Mutge.
16 de maig de 2015. 17h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

ACTE CONVIDAT
Les Santes de Mataró
27 Juliol de 2015

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
http://cataloniasacra.cat/bisbats/tarragona

PRESENTACIÓ
Presentació de Catalonia Sacra a la Catedral de Tarragona
30 d’abril de 2015. 11:30h

OBRA MESTRA
L’orgue de la Catedral de Tarragona
Ponent: Mn. Antoni Martínez
17 de setembre de 2015. 19:00h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

DESCOBERTA
La Conca de Barberà
Guia: A determinar 
8 de novembre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

BISBAT DE GIRONA
http://cataloniasacra.cat/bisbats/girona

ACTE CONVIDAT
700 anys de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries
8 de febrer.

OBRA MESTRA
El Greco: catòlic i transgressor
Ponent: Joan Bosch
17 d’abril de 2015. 19:30h
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DESCOBERTA
Retaules i concert d’orgue a Cadaqués
Guia: Mn. Jaume Angelats 
23 de maig de 2015. 11h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

DESCOBERTA
Sant Joan les Fonts
Visita guiada per Anabel Moreno
20 de setembre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

LA CATEDRAL
Visita al presbiteri restaurat de la Catedral de Girona
Guia: A determinar
Novembre de 2015

BISBAT DE LLEIDA
http://cataloniasacra.cat/bisbats/lleida

DESCOBERTA
Les altres “catedrals” barroques de la Plana de Lleida
Guia: Isidre Puig
31 d’octubre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
http://cataloniasacra.cat/bisbats/santfeliu

DESCOBERTA
“Sitges i el Vinyet, esglésies ran de mar”
Guies: Montse Curtiada i Rosa Maria Julià
18 d’abril de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

OBRA MESTRA
La cripta de la colònia Güell
Ponent: A determinar
17 d’octubre de 2015. 12 h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat
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ACTE CONVIDAT
Presentació de la guia turística del Bisbat de Sant Feliu
Octubre de 2015.

TALLERS DE PATRIMONI
La música a l’Església. L’orgue nou de Montserrat
Ponent: Pare Ramon Oranies, monjo de Montserrat.
7 de novembre de 2015. 16 h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

BISBAT DE SOLSONA
http://cataloniasacra.cat/bisbats/solsona

CATEDRAL
Visita al Palau Episcopal de Solsona
Ponents: Enric Batrina i Carles Freixa.
4 d’abril de 2015. 11h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

ACTE CONVIDAT
L’aplec del Santuari de Lord 
6 d’abril de 2015

DESCOBERTA
Ruta dels Prodigis per la comarca de la Segarra
Guia: Maria Garganté
30 de maig de 2015.
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

OBRA MESTRA
La Mare de Déu del Patrocini de Cardona
Ponents: Ramon Soler i Andreu Galera. 
21 de juny de 2015. 11h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

DESCOBERTA
El barroc del Solsonès
Guia: a determinar
26 de setembre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat
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BISBAT DE TERRASSA
http://cataloniasacra.cat/bisbats/terrassa

OBRA MESTRA
Les pintures de Vila Arrufat a Sant Sebastià de Montmajor
Ponent: Anna Vila
28 de març de 2015. 18:00h

DESCOBERTA
Esglésies de Sant Pere de Terrassa. Seu d’Ègara
Ponent: a determinar
Juny de 2015

BISBAT DE TORTOSA
http://cataloniasacra.cat/bisbats/tortosa

DESCOBERTA
Morella- Sant Mateu 
Guia: Josefina Milan
2 de maig de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat
                                                                                                                                                                                                                             
OBRA MESTRA
La portalada romànica de Gandesa
Ponent: Joan Hilari Muñoz
6 de setembre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

CATEDRAL
Visita a la catedral de Tortosa
Ponent: Joan Hilari Muñoz
24 d’octubre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

BISBAT D’URGELL
http://cataloniasacra.cat/bisbats/urgell

ACTIVITAT FEMAP
Visita a la Catedral d’Urgell
Guia: Pilar Alaez
18 de juliol de 2015. 21h visita i 22h concert
Inscripció a través de la web de FEMAP
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ACTIVITAT FEMAP
Visita a Glésia dera Purificación de Bossost
Visita guiada 
23 de juliol de 2015. 21h visita i 22h concert
Inscripció a través de la web de FEMAP
DESCOBERTA
Monestirs, ponts i castells al Pallars (Gerri de la Sal i Mur)
Guia: Noemí Nus
25 de juliol de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

ACTIVITAT FEMAP
Visita guiada a l’església d’Estamariu
Guia: Pilar Alaez
15 d’agost de 2015. 21h visita i 22h concert
Inscripció a través de la web de FEMAP

ACTE CONVIDAT
Retaule de Sant Ermengol
2 al 10 d’agost de 2015

DESCOBERTA
Sants, homes i misteris a la Vall d’Àneu
Guia: Cristina Simó
11 d’octubre de 2015.
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

BISBAT DE VIC
http://cataloniasacra.cat/bisbats/vic

CATEDRAL
Una passejada pel sostre de la Catedral de Vic
Guia: Rafael Vila
9 de maig de 2015. 10h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

DESCOBERTA
Retaules barrocs del Lluçanès i el Moianès
Guia: Francesc Miralpeix
14 de juny de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat
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OBRA MESTRA
El frontal romànic de Sant Esteve de Llanars
Ponent: Marc Sureda
24 de juliol de 2015.19 h
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat

ACTIVITAT FEMAP
Visita guiada al Monestir de Santa Maria de Ripoll
Guia: Laia Domingo
21 d’agost de 2015. 21h visita i 22h concert
Inscripció a través de la web de FEMAP

ACTE CONVIDAT
Ofici de Sant Bartomeu, patró de Santa Maria d’Igualada
24 d’agost de 2015

DESCOBERTA
Els monestirs del Ripollès
Visita guiada per Marta Fernández Lahosa
3 d’octubre de 2015
Inscripció oberta al correu reserves@cataloniasacra.cat


