
 

 

Itineraris Rodoreda 

Romanyà Medieval 

Itinerari Megalític 

Diorames de Solius 

 

RUTES I VISITES 

GUIADES 2016 

 
OFICINA DE TURISME 

Tel. 972-835 293 
oficinaturisme@santacristina.cat 

www.santacristina.cat 

 

RESERVES 

 
Places limitades per totes les activitats 
 
Es recomana reserva prèvia per cada 
activitat 
 
Per reserva de grups fora de dates pro-
gramades demanar disponibilitat i preu. 
 
Portar calçat còmode i  protecció solar 
en les sortides en ple estiu. 
 
Sigueu respectuosos amb l’entorn, reco-
lliu les vostres deixalles i dipositeu-les al 
contenidor més proper. 
 
Per reserves contactar amb l’oficina de 
turisme o l’àrea de Patrimoni i Cultura de 
l’Ajuntament.  
 

ÀREA DE PATRIMONI I CULTURA 
De dilluns a divendres 

De 08.15h a 14.30h  
972 83 70 10  

 
************** 

 
OFICINA DE TURISME 

De dimecres a diumenge 
D’11.00h a 15.00h. 

972 83 52 93  



CALENDARI D’ACTIVITATS PROGRAMADES 2016 

ITINERARI MEGALÍTIC 

Visita guiada a la Cova d’en Daina i taller didàctic per 

apropart-nos a la prehistòria 

 

29 de maig a les 11.00h 

25 de juny a les 18.00h 

16 de juliol a les 18.00h 

13 d’agost a les 18.00h 

11 de setembre a les 11.00h 

9 d’octubre a les 11.00h. 

 

Màxim grups de 20 persones 

Cal reserva prèvia 

 

ROMANYÀ MEDIEVAL 

Descobrireu el món medieval i alhora el Romanyà 
més ocult a través d'una visita teatralitzada que 
us transportarà 1.000 anys enrere. 

Visitareu l'església acabada de construir, on vivien 

els cavallers i senyors medievals i com s'ho feien 
els pagesos per sobreviure. 

30 /07   a les  18.00h. 

25 /09 a les 11.00h  

 

 

 

 

 

 

*Foto de Maria Alabau 

VISITA GUIADA ALS DIORAMES DE SOLIUS 

Visita guiada als 39 diorames -que representen el mateix nombre d’es-

cenes bíbliques, fets per les mans expertes dels pares Gilbert i Albert,  

amb tots els detalls en cada escena. 

22 DE MAIG I 4 DE DESEMBRE 

 

RUTES DE PATRIMONI 
ITINERARI LITERARI—RODOREDA 

Itinerari que recorre el Romanyà de Mercè Rodoreda 

dels anys 1972-1983, quan l’escriptora hi va viure i on 

hi va ser enterrada l’any 1983. 

 

DATES DE L’ITINERARI 2016 

A les 12.00h. 

17 d’abril  

15 de maig  

12 de juny 

 

A les 18.00h 

23 de juliol 

6 d’agost 

20 d’agost 

 

Punt de trobada:  

Plaça de la rectoria—davant del bust  

 

 


