Patrimoni Català
reconegut per la Unesco

Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de Turisme
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L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO,
www.unesco.org) treballa amb països de tot el món per tal d’identificar i protegir espais
culturals i naturals mereixedors de reconeixement perquè formen part del patrimoni comú
de la humanitat.
El 1972, la UNESCO adoptà la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial cultural i
natural. Des d’aleshores, 180 països han ratificat el tractat.
El Patrimoni Mundial es veu constantment amenaçat per una varietat de perills deguts a
causes naturals o a la intervenció de l’home.
Es considera que el seu valor universal excepcional traspassa fronteres i és important per
a les futures generacions.

Dos de les vuit torres existents a la Sagrada Família,
l’obra més coneguda d’Antoni Gaudí,
símbol de Barcelona i del Modernisme a Catalunya
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TIPUS DE PATRIMONI
RECONEGUTS PER LA UNESCO

Patrimoni Mundial
La UNESCO, en el marc de la seva missió de contribuir a
la pau a través de l’educació, la ciència i la cultura, promou
la conservació i la protecció del patrimoni cultural i natural,
que hem heretat de les generacions passades i que volem
transmetre a les generacions futures. A més de les mesures
que prengui cada país, la UNESCO intervé directament en
la protecció d’aquells béns tan extraordinaris que depassen
les fronteres d’una cultura per esdevenir el que coneixem
com a “patrimoni mundial”. El patrimoni mundial cultural es
refereix als monuments,
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als conjunts de construccions arquitectòniques, als jaciments arqueològics i als indrets forjats per l’activitat humana
que tenen un valor universal excepcional des del punt de
vista de la història, de l’art, de l’antropologia o de la ciència.
Dins d’aquest grup hi trobem el Palau de la Música Catalana
i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Reial Monestir de
Santa Maria de Poblet, l’obra d’Antoni Gaudí, les esglésies
romàniques de la Vall de Boí i el conjunt arqueològic de
la Tàrraco Romana, a més de l’art rupestre inscrit en l’Arc
Mediterrani de la Península Ibèrica.

Patrimoni Immaterial

Reserva de la Biosfera

La UNESCO ho defineix com “les pràctiques, representacions i expressions, els coneixements i les tècniques que
procuren a les comunitats, als grups i als individus un sentiment d’identitat i de continuïtat”.

Zones d’ecosistemes terrestres o costaners/marins, o una
combinació d’ambdós, reconeguts en el pla internacional
com a tals en el marc del Programa sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO.

Esquerra: Casa Batlló i fragment de la pintura mural romànica de l’absis
de Sant Climent de Taüll.
Dreta: Imatge de la Patum de Berga i bosc del Parc Natural del Montseny.
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BARCELONA

CONJUNTS I MONUMENTS DECLARATS
PATRIMONI MUNDIAL
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El Modernisme
El modernisme català té una personalitat especial que el diferencia dels altres mo·
viments europeus pel seu interès en conservar i renovar les tècniques tradicionals
de construcció i decoració, per combinar materials antics com la totxana amb
materials nous com el ferro, i sobretot per aplicar noves tècniques ceràmiques.

OBRA D’ANTONI GAUDÍ I
OBRA DE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
A BARCELONA

El Modernisme designa a Catalunya un ampli moviment artístic
que es desenvolupa els darrers decennis del s. XIX i primers del
XX. Arriba al seu màxim esplendor pels volts del 1900, quan es
manifesta com una expressió decorativa basada en la línia sinuosa,
asimètrica, i en l’ornament floral i colorista que caracteritza l’arquitectura i les arts decoratives o aplicades: vitralls, ceràmica, ferro i
metall, mobiliari a més de l’orfebreria, cartellisme, tipografia, etc. Tot
i ser coetani amb d’altres moviments paral·lels com els anomenats
Art Nouveau a França i Bèlgica; el Modern Style a la Gran Bretanya i EUA; Sezession a Àustria i Bohèmia; Jugendstil a Alemanya
o Liberty a Itàlia, el Modernisme català té una personalitat pròpia
situada dins l’avantguarda de la seva època.
Làmpada de la casa Batlló.

Vitrall de la claraboia central del Palau de la Música Catalana.

Obra d’Antoni Gaudí
L’obra d’Antoni Gaudí representa una contribució creativa excepci·
onal al desenvolupament tecnològic de la construcció i l’arquitec·
tura de final del s. XIX i principis XX, i mostra un intercanvi important
de valors associat amb els corrents culturals i artístics del seu
temps.
Obra de Doménech i Muntaner
El Comitè va decidir inscriure aquestes dues propietats considerant
que el Palau de la Música Catalana i l’Hospital de Sant Pau a Bar·
celona són obres mestres de l’Art Nouveau imaginatiu i exuberant
que florien durant els principis del segle XX a Barcelona.
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Casa Milà “La Pedrera”
BARCELONA

Antoni Gaudí
Barcelona
www.fundaciocaixacatalunya.org
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Casa d’habitatges on Gaudí creà una complexíssima estructura de pedra aparent i de formes erosionades escultòricament. Tots els elements, des de les obertures excavades a la pedra de la façana fins a les reixes de ferro forjat
dels balcons o les xemeneies, prenen un aspecte orgànic
que s’avança a l’arquitectura expressionista i a l’escultura
abstracta. Restaurada a fons per la Caixa de Catalunya com
a centre cultural, s’ha creat una planta d’exposicions, un
auditori, un habitatge-mostra amb mobiliari modernista i, a
les golfes i terrats, l’Espai Gaudí, que explica i contextualitza
la figura i obra de l’arquitecte.

Casa Batlló
Antoni Gaudí
Barcelona
www.casabatllo.org

Casa d’habitatges reformada totalment per Gaudí el
1905-07, tant a l’exterior
(mosaic policrom ondulat,
columnes de forma òssia,
balcons de ferro en forma
d’antifaç, coronament que
imita el llom d’un drac) com
a l’interior, on juga amb els
tons de la rajola blava. Les
formes orgàniques de la
façana sembla que estan
relacionades amb la llegenda de Sant Jordi, patró de
Catalunya (creu clavada a
l’esquena del drac, ossos
de les víctimes del monstre
a les tribunes).

BARCELONA

Façana de la Nativitat i Cripta
de la Sagrada Família
Antoni Gaudí
Barcelona
www.sagradafamilia.org

L’obra més coneguda de Gaudí, símbol de Barcelona i del
Modernisme, en el qual l’arquitecte treballà tota la vida i que
deixà inacabat. Iniciat en estil neogòtic el 1882 per F. de P.
Villar y Lozano, Gaudí se’n féu càrrec el 1883 i projectà un
temple grandiós on aplicà tot el seu saber arquitectònic.
Preveu dotze torres per als apòstols, quatre per als evangelistes, una per a la Mare de Déu i la més alta que simbolitza
Jesucrist. Les úniques parts construïdes directament per
Gaudí són l’absis i la façana del Naixement.Les obres s’han
continuat, basant-se en dibuixos i maquetes salvats de la
destrucció de la guerra civil del 1936-39. Des del 1987 hi
treballa l’escultor Josep M. Subirachs.
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Cripta de la Colònia Güell
BARCELONA

Antoni Gaudí
Santa Coloma de Cervelló
www.coloniaguell.net
www.rutadelmodernisme.com
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La cripta de l’església que projectà Gaudí per a la Colònia
Güell és un dels edificis més destacats d’aquest arquitecte:
en ella experimentà nombroses solucions arquitectòniques
que després emprà en la construcció de la Sagrada Família.
Encarregada per Eusebi Güell, Gaudí la inicià el 1908. És
l’edifici més singular de Gaudí. L’arquitecte va ser el primer
en construir les voltes de paraboloide hiperbòlic, com les
que es troben al porxo d’entrada a la cripta i també en els
seus murs.

Park Güell
Antoni Gaudí
Barcelona
www.rutadelmodernisme.com

Concebut com a ciutat-jardí pel banquer Eusebi Güell, Gaudí només en construí la infrastructura (camins, accessos,
gran plaça) entre 1900-14.
L’ús naturalista de la pedra i la decoració ceràmica i la genial
utilització del trencadís és present a totes bandes: al famós
banc ondulat, al sostre de la sala de 86 columnes, al gran
drac escultòric de l’escala principal.

Palau Güell
Antoni Gaudí
Barcelona
www.palauguell.cat

Casa Vicens
Antoni Gaudí
Barcelona
www.rutadelmodernisme.com

BARCELONA

Una de les primeres obres de Gaudí (1883-88), torre
residencial amb jocs geomètrics de maó i ceràmiques que
recrea l’aire de l’arquitectura islàmica. Remarcable reixa de
ferro basada en la planta de margalló. Ampliada el 1925-26,
perdé el magnífic jardí que l’envoltava.

Residència urbana dels Güell (1886-88) que acredita Gaudí
com a gran creador d’ambients: des de les antigues quadres del soterrani, on es demostra la capacitat expressiva
i constructiva del maó; el recorregut de l’escala, que va
descobrint els diferents nivells de l’edifici, fins a la gran sala
central, coberta amb una cúpula parabòlica que travessa
tot l’edifici i sobresurt en forma de con a la terrassa, rodejada de xemeneies escultòriques on Gaudí usa per primera
vegada la tècnica del “trencadís”.
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Palau de la Música Catalana
BARCELONA

Lluís Domènech i Montaner
Barcelona
www.palaumusica.org
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Obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, construït
entre 1905-1908. És l’edifici més definidor del Modernisme,
especialment per la seva riquesa decorativa, amb magnífiques mostres de vitralls, mosaics, pintura i escultura (grup

exterior dedicat a la cançó popular i, a l’interior, arc que
simbolitza la música popular i la música clàssica i les muses
de l’escenari). El conjunt respon a la idea wagneriana de la
integració de les arts, característica del Modernisme català.

Hospital de Sant Pau
BARCELONA

Lluís Domènech i Montaner
Barcelona
www.santpau.es
www.rutadelmodernisme.com

Conjunt hospitalari en pavellons, projectat el 1902 per Lluís
Domènech i Montaner i dirigit pel seu fill Pere Domènech
i Roura. El pavelló d’accés, coronat per una esvelta torre,
té una estructura de maó vist que domina tot el conjunt,
enriquida amb mosaics de tema històric o capitells i mènsules de pedra en forma d’àngels, sintètica obra juvenil de
l’escultor Pau Gargallo. S’hi destaca també la gran escala i
els sostres, de reminiscències islàmiques.

Sabies que…?
A més de les
obres
modernistes
declarades
Patrimoni Mundial,
a Catalunya se’n
conserven moltes
d’altres.

D’Antoni Gaudí a Barcelona:
Bellesguard
Casa Calvet
Convent de les Teresianes
Pavellons Güell
De Lluís Domènech i Montaner
A Barcelona:
Casa Fuster
Casa Lamadrid
Casa Lleó Morera
Casa Thomas
Castell dels Tres Dragons: seu del
Museu de Zoologia
Editorial Montaner i Simon: seu de
la Fundació Antoni Tàpies
Fonda Espanya
Palau Montaner
A Reus:
Casa Navàs
Hospital Pere Mata

Cal visitar...

A Reus:
Centre d’interpretació de la vida i
obra de Gaudí
www.gaudicentre.cat
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COSTA DAURADA

CONJUNTS I MONUMENTS DECLARATS
PATRIMONI MUNDIAL
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Tàrraco
Les restes romanes de Tàrraco són d’una importància excepcional en el desenvo·
lupament de la planificació i disseny urbanístic romà i servien de model per a les
altres capitals provincials en qualsevol altre lloc del món romà. Tàrraco proporcio·
na un testimoni eloqüent i una fase significativa en la història de les terres mediter·
rànies de l’antiguitat.

Muralla Romana
Passeig Arqueològic

Amfiteatre Romà

En el Passeig Arqueològic que envolta part del nucli històric,
es pot visitar la Muralla romana, que és el monument més
antic i més ben conservat de la ciutat, i la muralla romana més antiga d’Hispania. Havia arribat a tenir 4,5 km de
llargada.

S’hi realitzaven els espectacles sagnants, lluites de gladiadors i caceres d’animals. Construït a principis del s. II, fa
130 x 102 m. La seva excepcionalitat consisteix en que
sobre l’edifici romà s’hi va construir una basílica al s. VI
dedicada als màrtirs i, posteriorment, una església romànica
al s. XII.

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA.
Tarragona forma part del grup de ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat (GCEPH) des del maig de 2006.
www.tarragonaturisme.cat

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA
Centre de conservació i difusió d’uns testimonis materials que
il·lustren el procés de romanització de la Península Ibèrica.
www.mnat.cat

COSTA DAURADA

Tarragona
www.museutgn.org

Tarragona
www.museutgn.org
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Museu i Necròpolis
Paleocristians
COSTA DAURADA

Tarragona
www.mnat.cat

Un dels recintes més
importants del Mediterrani
Occidental per l’elevat
nombre d’enterraments
que s’hi van trobar.
Actualment només es pot
visitar una petita mostra d’aquest espai. Els
sarcòfags són al Museu
Nacional Arqueològic de
Tarragona.

Sabies que...?
Tàrraco fou la capital de
la província d’Hispania
Citerior, que comprenia
gairebé la meitat de la
Península Ibèrica.
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Teatre Romà
Tarragona

El Teatre romà de Tàrraco estava ubicat a la part baixa de la
ciutat –a tocar del Fòrum de la Colònia i de la zona portuària–, aprofitant un fort desnivell del terreny per a recolzar-hi,
en part, la graderia.Conserva restes de les tres parts fonamentals de l’edifici: cavea (graderia), orchestra (hemicicle
al peu de la graderia reservat a les personalitats) i scaena
(l’espai escènic i les instal·lacions de suport a les representacions). Construït en època de l’emperador August sobre
les restes d’uns possibles magatzems portuaris, l’edifici
es va anar ampliant i utilitzant fins a finals del segle II dC,
moment en què va deixar de funcionar com a teatre i va ser
destinat a altres usos.

Fòrum de la Colònia

Circ Romà

Situat a l’extrem nord-est del recinte emmurallat, està
constituït per una plaça porticada, una filera de “tabernae” i
la cúria. Se suposa que hi ha encara una bona part amagat
sota els edificis.

Edifici destinat a les curses de carros (quadrigues), construït a
finals del s. I. Moltes de les seves estructures es troben a l’interior dels habitatges de la zona, la qual cosa ha permès que
sigui un dels més ben conservats de l’Europa Occidental.

COSTA DAURADA

Tarragona
www.museutgn.org

Temple

Tarragona
www.museutgn.org

Tarragona
www.tarragonaturisme.cat

Segle I. Visitable només una petita part dins del claustre de
la Catedral, que és qui el gestiona.
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Petrori (Fòrum Provincial)
COSTA DAURADA

Tarragona
www.museutgn.org

Arc de Berà
Roda de Berà
www.tarragonaturisme.cat

Torre romana amb alteracions medievals que originàriament era un
dels angles de la Plaça del Fórum
de la Província. El Fòrum estava
format per dues grans places,
una dedicada al culte imperial i
l’altra a l’administració. Les seves
dimensions eren considerables, i
això la convertí en la plaça pública
més gran del món romà, com
demostren els seus vestigis.

Pedrera del Mèdol
www.museutgn.org

A 9 km de Tarragona, tocant a
la Via Augusta. En destaquem la
seva espectacularitat, amb una
impressionant agulla o obelisc
de pedra conservada al centre
de l’explotació, testimoni dels
treballs d’extraccions que s’hi van
realitzar.
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Situat a uns 20 km al nord de Tarragona, es tracta d’un arc
senzill, d’extrema sobrietat, construït amb carreus de pedra
local de l’època d’August (principis del s. II)

Torre dels Escipions
Tarragona
www.mnat.cat

Aqüeducte de
“Les Ferreres”

COSTA DAURADA

www.museutgn.org

A 6 km de Tarragona. Es tracta d’un dels monuments més
emblemàtics del conjunt arqueològic de Tàrraco.
Una construcció funerària de la primera meitat del s. I.

Anomenat també Pont del diable, formava part de la xarxa
de canalitzacions que duia les aigües del Francolí cap a
Tàrraco.
Té més de 200 m de llarg i es troba al marge esquerre del
riu Francolí, a uns 4 km del nucli urbà.
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Vil·la Romana de Centcelles

Vil·la dels Munts

Fou el primer lloc bastit dins del terme municipal de Constantí, a 6 km de Tarragona. Durant el s. I es convertí en una
vil·la rústica i, a la segona meitat del s. III, els edificis foren
substituïts per noves construccions fins esdevenir monument funerari.

Un dels conjunts més importants d’Hispania en la seva categoria, pels seus elements ornamentals: mosaics, escultures, capitells, etc.
Situat al terme d’Altafulla, a uns 20 km de Tarragona, fou la
residència del governador Cayo Valerio Avit.

COSTA DAURADA

Constantí
www.mnat.cat
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Altafulla
www.mnat.cat

COSTA DAURADA

Reial Monestir de Santa
Maria de Poblet
Vimbodí-Poblet
www.poblet.cat
www.larutadelcister.info

Poblet
Aquesta abadia Cistercenca de Catalunya és una de les
més grans de l’estat espanyol. El monestir, majestuós, que
té una residència reial enfortida, conté el panteó dels reis
de Catalunya i Aragó, en un entorn impressionant.

Bastit entre els segles XII i XVIII, ha estat restaurat modernament. Es compon de tres closos tancats per un mur,
dels quals l’interior constitueix el clos monacal pròpiament
dit. La història de Poblet es remunta a l’any 1150, quan
Ramon Berenguer IV donà a l’abadia de Fontfreda unes
terres de la Conca de Barberà per a fundar-hi un monestir
cistercenc. En el moment de màxima esplendor (s. XIV)
Poblet tenia jurisdicció sobre set baronies.
Aquest poder econòmic i la protecció reial creixent es
reflectien en les grans construccions del segle XIV: la
magnífica biblioteca i l’escriptori. Actualment, hi viuen una
trentena de monjos.
Sabies que...?
Aquest monestir forma part
de la Ruta del Cister.
I que de les 343 abadies de
l’Orde de Sant Benet que hi
ha escampades per Europa,
tres són a Catalunya:

Santa Maria de Poblet
Santes Creus
Santa Maria de Vallbona
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PIRINEUS

CONJUNTS I MONUMENTS
DECLARATS PATRIMONI MUNDIAL
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Vall de Boí
Els desenvolupaments significatius de l’art romànic i l’arquitectura a les esglésies
de la Vall de Boí demostren un intercanvi cultural profund a través de l’Europa
medieval, i en particular a través de les muntanyes dels Pirineus. Les Esglésies
de la Vall de Boí són un exemple especialment pur i coherent d’art romànic en un
paisatge rural ben preservat.

ESGLÉSIES ROMÀNIQUES DE LA VALL DE BOÍ
PATRONAT DE LA VALL DE BOÍ
Té per objectiu difondre i dinamitzar la Vall de Boí i el seu
patrimoni del que destaca el conjunt romànic declarat patrimoni mundial. www.vallboi.com
MNAC
Les pintures originals es poden visitar al Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona.
www.mnac.cat

CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ.
Les esglésies romàniques de la Vall de Boí compten amb
un Centre de Romànic que gestiona les visites.
www.centreromanic.com
Sabies que...?
El Pantocràtor de Sant Climent de Taüll
ha estat la imatge emblemàtica més utilitzada per
representar el romànic català.
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Sant Climent de Taüll
PIRINEUS

Taüll
www.vallboi.com
www.centreromanic.com
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Consagrada el 10 de desembre de 1123 per Ramon Guillem, bisbe de Roda Barbastre, l’església de Sant Climent
de Taüll es basteix sobre un temple del s.XI. És el prototip
d’església romànica de planta basilical, amb les tres naus
separades per columnes i coberta de fusta a dos aigües,
capçalera amb tres absis i campanar de torre. El Pantocràtor de Sant Climent de Taüll ha estat la imatge emblemàtica
més utilitzada per representar el romànic català. L’original es
conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya. A l’església
podem veure’n una còpia juntament amb altres fragments
de pintura original entre els quals hi destaca l’escena de
Caïm i Abel. Tres talles romàniques completen el conjunt de
béns mobles conservats a l’interior del temple.

Santa Maria de Taüll
Taüll
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

L’església de Santa Maria es consagra l’11 de desembre
de 1123, un dia després que Sant Climent, fet que mostra
la importància dels recursos que els senyors d’Erill destinen a la Vall de Boí a l’inici del s.XII. Situada en el centre
del poble, és l’única església de la vall que sembla generar
l’assentament de la població al seu voltant. La major part del
conjunt de pintures murals romàniques del seu interior es
van arrencar i traslladar a Barcelona entre els anys 1919 i
1923, com les de la resta de la vall. Actualment a l’església
es pot veure una reproducció de l’absis central, presidit per
l’escena de l’Epifania, amb el Nen Jesús assegut a la falda
de la Mare de Déu i els Reis Mags en actitud d’oferir.

Sant Joan de Boí
PIRINEUS

Boí
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

Aquesta església parroquial té tres
naus i en resten un absis i el campanar
de planta quadrada, de tipus llombard; a l’interior, reproduccions de les
pintures murals conservades al MNAC,
amb escenes de la lapidació de Sant
Esteve, els joglars i el Bestiari.
És on millor podem entendre quina
funció complien les pintures i quin era
l’aspecte original d’aquestes esglésies.

Sant Feliu de Barruera
Barruera
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

A Sant Feliu de Barruera hi trobem elements arquitectònics
dels dos grans moments constructius presents a la Vall
de Boí: els segles XI i XII. Les remodelacions ens mostren
com els temples de la vall es van adaptant als gustos i a les
necessitats de la comunitat que els ha utiltizat des del segle
XII fins als nostres dies sense interrupció.

Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall
Erill la Vall
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

Església parroquial del s.XII restaurada d’on procedeix el
famós grup escultòric del Davallament, repartit avui entre el
MNAC i el MEV.
A Santa Eulàlia trobem un dels millors campanars de la vall,
una esvelta torre de planta quadrada i sis pisos d’alçada
amb la decoració pròpia del romànic llombard.
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Santa Maria de Cardet
PIRINEUS

Cardet
www.vallboi.com
www.centreromanic.com
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Aquesta església conserva un dels absis més
espec-taculars de la vall.
El temple es va construir
sobre el fort pendent de
la muntanya, aprofitant
el desnivell del terreny
per construir una petita
cripta a l’interior, l’única
de tot el conjunt.

Sant Quirc de Durro
Durro
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

L’església de Sant Quirc dóna testimoni de la importància
del poble de Durro a l’Edat Mitjana. Hi destaquen les grans
proporcions de la nau, el campanar, la portada esculpida i el
porxo. A l’interior de l’església s’exposa la imatge romànica
de Nicodem, que originàriament formava part d’un conjunt
del Davallament de la Creu. L’ermita de Sant Quirc, situada
a la muntanya de Durro, a una altitud de 1.500 metres, és
un edifici del s. XII, de dimensions reduïdes i amb aportacions barroques.

L’Assumpció del Cóll
PIRINEUS

Cóll
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

A l’interior de l’església encara es conserven les tres piques
romàniques: la pica baptismal, la pica de l’aigua beneïda i la
pica de l’oli.

El Pirineu Comtal
Una ruta per viatjar al naixement de Catalunya
www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/rutes/pirineucomtal
Sabies que...?
Els 13 Comtats van
ser escenari de
la configuració i
naixement
del país:

Comtat de Berga
Comtat de Besalú
Comtat de Cerdanya
Comtat d’Empúries
Comtat de Girona
Comtat d’Osona
Comtat de Pallas Jussà
Comtat de Pallars Sobirà
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ripoll
Comtat de Terres de l’Aran
Comtat d’Urgell
Vescomtat de Cardona

Sabies que...?
Hi han 1117 esglésies, 812 capelles i 435 ermites;
i hi ha uns 1600 castells, muralles, torres de defensa,
cases fortes, incloses a l’inventari de patrimoni cultural
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L’ARC MEDITERRANI A
CATALUNYA
CONJUNTS I MONUMENTS
DECLARATS PATRIMONI MUNDIAL
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Art rupestre
El corpus de les pintures murals prehistòriques de l’arc de la mediterrània d’Espa·
nya oriental és el grup més gran de pintura “a la roca” d’Europa, i proporciona una
fotografia excepcional de la vida humana en un període bàsic de l’evolució cultural
humana.

ART RUPESTRE DE
L’ARC MEDITERRANI DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
A CATALUNYA

Els Abrics
de la Serra de Godall
Ulldecona
www.ulldecona.org
www.mac.cat

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
Passeig de Santa Madrona, 39-41 · Parc de Montjuïc
8038 Barcelona · Tel. 93 423 21 49 | Fax 93 424 56 30
Davant la dificultat de poder accedir a la major part de les
pintures, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha dissenyat
i coordina una Ruta que, mitjançant Centres d’Interpretació
de l’Art Rupestre, apropa als visitants les nombroses restes
que els abrics atresoren. www.mac.cat
CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’ART RUPESTRE DELS
ABRICS DE L’ERMITA
Carretera de Tortosa. Ermita de la Pietat · 43550 Ulldecona
(Montsià) · Tel. 977 57 33 94 - 977 57 30 34.
www.ulldecona.cat
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ART RUPESTRE
MUNTANYES DE PRADES
Carrer Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 977 86 03 49.
www.mccb.cat
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CONJUNT RUPESTRE
DE LA ROCA DELS MOROS
Camí d’El Cogul a Albagés, km 1 · 25152 El Cogul (Les Garrigues)
Visites amb reserva prèvia al telèfon 672 445 990
www.mac.cat

El 1975 es descobreix
en una petita cova de
la cinglera, les primeres figures del conjunt
rupestre de la Serra de
Godall. La troballa va ser
l’inici d’una campanya
d’exploracions que van
permetre descobrir fins a
catorze abrics decorats.
Al llarg dels gairebé 500
metres que ocupa el
conjunt, hi podem veure
fins a 386 figures.Els
abrics són de titularitat
privada. El Centre d’Interpretació és gestionat
per l’Ajuntament d’Ulldecona.•
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La Roca dels Moros
El Cogul
www.mac.cat

Es tracta d’una cavitat
que va ser utilitzada per
l’home durant uns 5000
anys gairebé de forma
contínua des del paleolític i, per tant, arqueològicament és molt rica.
La població dels voltants
atribuïa les pintures a
les antigues poblacions
musulmanes: per això
tradicionalment el lloc ha
rebut el nom de la “Roca
dels Moros”.

Art Rupestre de les
Muntanyes de Prades
Montblanc
www.mccb.es
www.mac.cat

Les Muntanyes de Prades, a 1200 metres sobre el nivell del
mar, comprenen un interessant espai natural format per un
extens entramat de serres i barrancades on es localitzen 15
conjunts amb manifestacions rupestres. L’Oficina Municipal
de Turisme de Montblanc gestiona les visites al Centre
d’Interpretació de l’Art Rupestre (CIAR) i la zona de les obres
d’art, sempre amb reserva prèvia i acompanyats d’un guia
turístic de Montblanc (de març a novembre).
Sabies que...?
Els ilercavons eren el grup
tribal que controlava el
tram final de l’Ebre, en
una època en què tots
els transports importants
s’havien de fer amb
vaixells.

Molts comerciants d’origen
divers travessaven aquestes
terres i això permet entendre la
riquesa i varietat dels objectes
trobats als jaciments i poblats
ibers.

Sabies que...?

La Roca dels Moros
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A les faldes de la cara és on trobem les majors
oest de les dues serres, concentracions d’oliveres mil·
Montsià i serra de Godall, lenàries de tota la comarca.

Altres pintures rupestres incloses en el conjunt
del Patrimoni Mundial de l’Arc Mediterrani de la
Península Ibèrica a Catalunya són:
CATALUNYA CENTRAL
· Cova dels Moros. El Cogul *
· La Pedra de les Orenetes. La Roca del Vallès
COSTA DAURADA
· El Portell de les Lletres - Mas d’en Llort - Mas d’en Ramon d’En Besso - Abric de la Baridana I, II - Mas d’en
Carles. Mas del Gran Britus I, II - Cova de les Creus. 		
Montblanc*
· Abric de Gallicant. Cornudella
· Abrics de l’Apotecari. Tarragona
· Abric de la Serra de la Mussara. Vilaplana
· Cabre Feixet. Cova de les Calobres. El Perelló
· Cova de l’Escoda. Balma d’en Roc. Cova del Racó d’en 		
Perdigó. Vandellòs
· Cova del Ramat - Cova del Cingle - Cova del Pi - Cova del
Taller. Tivissa
COSTA BARCELONA
· Cova dels Segarulls - Abric de Can Ximet - Abric de Can 		
Castellvi. Olèrdola
· Cova de Vallmajor. Albinyana
· Roca roja. La Llacuna

TERRES DE L’EBRE
· Abric d’Esquarterades I, II, III - Abric d’Ermites I, II III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX. Ulldecona*
· Abric de Masets. Abric de les Llibreres. Freginals
· Prop de la Cova Pintada. Alfara de Carles
TERRES DE LLEIDA
· Abric del Barranc de Sant Jaume - Abric del Barranc de 		
Canà. La Granja d’Escarp
· Antona I, II, III. Artesa de Segre
· Balma del Pantà. Cova del Tabac. Camarasa
· Cova del Cogulló. Vilanova de Meià
· Cova dels vilasos o dels Vilars. Os de Balaguer
· La Vall de la Coma. Balma dels Punts. L’Albi
· Les Aparets I, II, III, IV. Alòs de Balaguer
· Pintures Rupestres d’Alfés. Alfés
· Roques Guàrdies. Borges Blanques
PIRINEUS
· Abric de la Vall d’Ingla. Bellver de Cerdanya
· Balma de les Ovelles. Tremp
· Roc del Rumbau o Roca dels Moros. Peramola
* es poden visitar
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CATALUNYA
PATRIMONI IMMATERIAL
ELS CASTELLS
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Els Castells
Amb el lema “Força, equilibri, valor i seny”, els castells són
una de les manifestacions culturals més genuïnes i singulars
d’Europa, amb més de 200 anys d’antiguitat.
Originaris de l’àrea de Tarragona, i més concretament de Valls,
els castells són torres humanes que poden arribar a tenir fins a
deu pisos i es realitzen en un ambient festiu.
Durant els últims anys el món casteller ha experimentat una
gran expansió. Actualment hi ha 7.000 castellers agrupats en
60 colles, que aixequen al voltant de 16.000 castells a l’any.
Aquesta tradició única al món va ser declarada Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat el novembre de 2010. En
la valoració de la candidatura, la UNESCO va destacar que els
castells “són percebuts pels catalans com a part integrant de
la seva identitat cultural, transmesa de generació en generació, i proporcionen als membres de la comunitat un sentit de
continuïtat, cohesió social i solidaritat”.
CENTRE DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
http://cultura.gencat.cat/cpt

Castellers de Vilafranca.
Tres de Deu amb folre i manilles, carregat.
Diada de Sant Fèlix. Vilafranca del Penedès.

37

CATALUNYA CENTRAL
PATRIMONI IMMATERIAL
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La Patum de Berga
La Patum de Berga és una manifestació popular l’origen de la qual es remunta
a les festivitats que acompanyaven les processons del Corpus Christi a l’Edat
Mitjana, i que ha conservat la barreja d’arrels profanes i religioses. Es distingeix
de les altres festes per la seva riquesa i diversitat, la persistència del teatre al
carrer medieval, i els seus components rituals.

CATALUNYA CENTRAL

FESTA DE LA PATUM DE BERGA
A LA CATALUNYA CENTRAL

La Patum de Berga
Berga
www.lapatum.cat
www.bergueda.com/patum

La salvaguarda d’aquest patrimoni és una garantia de
sostenibilitat de la diversitat cultural.
El novembre del 2005, la Patum de Berga va ser reconeguda com a obra mestra del patrimoni oral i immaterial de
la Humanitat per la UNESCO, una celebració catalana mil·
lenària i el principal atractiu turístic de Berga i comarca.
La Patum no és solament un seguit de representacions
parateatrals, sinó que inclou tot de components emocionals i sentimentals que difícilment es poden transmetre si
no és participant en la celebració.
S’inicia el dijous de Corpus i té una durada de quatre dies.
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CATALUNYA CENTRAL
I COSTA BRAVA
RESERVA DE LA BIOSFERA
Pantà de Santa Fe del Montseny
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Parc Natural del Montseny
CATALUNYA CENTRAL I COSTA BRAVA

www.diba.cat/parcs/montseny.htm

L’any 1978 la UNESCO va incloure el Montseny dins la xarxa mundial de reserves de la biosfera. El Montseny és un
mosaic de paisatges mediterranis i centreuropeus. La seva
biodiversitat presenta un valor universal que ha inspirat
artistes, intel·lectuals i científics.
El parc està gestionat per l’Àrea d’Espais Naturals de la

Diputació de Barcelona i l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Girona.
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TERRES DE L’EBRE
RESERVA DE LA BIOSFERA
Parc Natural del Delta de l’Ebre
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Terres de l’Ebre
TERRES DEL L’EBRE

www.terresdelebre.travel

Les Terres de l’Ebre són Reserva de la Biosfera per la UNESCO
des del 28 de maig de 2013. La zona inclou el delta i la conca de
l’Ebre, i acull nombrosos ecosistemes, tant interiors com costaners,
que es poden trobar a les seves extenses platges o als seus espais
naturals únics i amb una riquesa de flora i fauna excepcional: les
muntanyes del Parc Natural dels Ports o el Parc Natural del Delta

de l’Ebre. El delta de l’Ebre és un dels millors indrets d’Europa
per observar ocells, tant per la quantitat com per la diversitat
d’aus que s’hi troben. Es tracta d’una de les principals zones
humides de la Mediterrània occidental, de gran importància pel
conreu de l’arròs, que presenta una gran diversitat biològica per la
confluència de l’aigua marina, la fluvial i la subterrània.
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Agència Catalana de Turisme

Passeig de Gràcia, 105, 3ª planta · 08008 Barcelona
Tel. (34) 934 849 900 · Fax (34) 934 849 888
act@gencat.cat
www.catalunya.com

CENTRES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE CATALUNYA
Benelux countries
info.act.bnl@gencat.cat
Central Europe
info.act.de@gencat.cat
China
promotion.act.cn@gencat.cat
France
promotion.act.fr@gencat.cat
Italy
info.act.it@gencat.cat
Latin America
info.act.latam@gencat.cat
Russia and Eastern Europe
info.act.ru@gencat.cat
Scandinavia
info.act.nordic@gencat.cat
South-East Asia and Pacific
info.act.sea@gencat.cat
Spain
turisme.blanquerna@gencat.cat
United Kingdom and Ireland
info.act.uk@gencat.cat
United States, Canada and Mexico
info.act.usa@gencat.cat
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