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EXCURSIÓ CULTURAL PER L’ALT EMPORDÀ
Diumenge, 8 de juny del 2014

Exteriors de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran i claustre
Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
Figueres, parant per esmorzar en un àrea de l’Autopista (a compta de cadascú) fins arribar al poble
de Vilabertran per fer una visita guiada per la Canònica de Santa Maria, que és un magnífic conjunt
monumental nascut com a canònica agustiniana. Està compost d'una església de tres naus amb
campanar llombard i un claustre del segle XII. Cal destacar la creu d'orfebreria catalana del segle
XIV situada a l'església. Desprès ens dirigirem a Roses on farem una visita panoràmica i al
restaurant on ens prepararan el següent àpat:
Amanida especial, Paella Valenciana, Pernil bracejat al Oporto, Postres, vi, cava, cafè i gotes.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, ens arribarem fins el Aiguamolls de l’Empordà per fer
una visita on podrem contemplar, des de diferents punts d’observació, tota la fauna i la flora d’aquest
preciós espai. Desprès de tot això reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar sobre
les set del vespre.

Baia de Roses

Un dels punts d’observació dels Aiguamolls

Preu (inclòs viatges, dinar i visites): socis 35€ / No socis 38€
Per a inscripcions i pagament: Llibreria Isart (plaça Presas) a partir del dilluns dia 26 de maig
Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Els seients de l'autocar seran escollits per rigorós ordre d'inscripció.
Consulteu el programa de la nostra pàgina Web: www.associaciodeveins.org
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La Canònica de Santa Maria de Vilabertran està considerada com Bé Cultural d’Interès Nacional
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, Santa Maria de Vilabertran constitueix sense cap mena
de dubte un dels exemples més ben conservats de Catalunya de l’arquitectura de les canòniques
regulars medievals.
El nucli de l’abadia s’organitza al voltant del claustre: les dependències monàstiques i l’església del
segle XII, amb elements típicament romànics, on trobarem exposada la recentment restaurada Creu
de Vilabertran. El Palau de l’Abat, fora del nucli bàsic, encara es troba en procés de restauració.

L’abadia fou construïda a final de segle XI, principis del XII per l’Abat Rigau, amb l’ajut de tres
famílies nobles de la vila. L’església de tres naus, amb un elegant campanar llombart, i el claustre,
que conserva perfectament la disposició de les diferents dependències monacals, són el principal
element del monument, creant un conjunt harmònic d’una sòbria bellesa.
La Creu de Vilabertran és la creu processional d’argenteria més gran de Catalunya, de plata
sobredaurada amb ànima de fusta, amb incrustacions de pedres semiprecioses d’època romana
amb entalles d’iconografia pagana. La creu es troba exposada a l’església, el seu emplaçament
original.
Els Aiguamolls de l'Empordà són una de les principals zones humides de Catalunya. Es troben
ubicats a la plana empordanesa, entre les desembocadures dels rius Fluvià i Muga, en un espai
caracteritzat pels cursos fluvials actuals, les antigues desembocadures dels rius, i els sistemes de
canalització i rec dels conreus que històricament s'han donat en aquest lloc ric en aigua dolça.

A més de la figura coneguda de Parc Natural, hi trobem les reserves naturals integrals (màxim nivell
de protecció natural a la legislació catalana) de les Llaunes i dels Estanys.

