Visites guiades de

descoberta del patrimoni
Abril - desembre 2018
Visitas guiadas
de descubrimiento
del patrimonio
Abril – diciembre 2018

Visites guidées
de découverte
du patrimoine
Avril – décembre 2018

Cultural guided tours
April –December 2018

*grups reduïts a 25 persones
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es reserva el dret d’anul·lar i/o canviar la data o
horari de les sortides en cas de pluja o altres imprevists.
Informació i reserves:
oficinaturisme@santacristina.cat
www.visitsantacristina.cat
/rutesguiades

UN PASSEIG ENTRE DÒLMENS
Una passejada per les Gavarres ens permetrà descobrir jaciments i restes arqueològiques de la
prehistòria, dòlmens, cistes, menhirs... conèixer com s’alimentaven, com caçaven i com aconseguien
sobreviure enmig de bosc.
Acabant en un dels monuments megalítics més importants de Catalunya, la Cova d’en Daina on
realitzarem un taller que ens ajudarà a entendre millor els rituals de l’època i com vivien.
Punt de trobada: Aparcament de la Cova d’en Daina (Romanyà de la Selva)
Durada: 1h 30 aprox.
Calendari i horaris:
Diumenge, 8 d’abril, a les 11.30 h
Diumenge, 27 de maig, a les 11.30 h
Diumenge, 17 de juny a les 11.30 h
Dissabte, 14 de juliol, a les 18.00 h
Diumenge, 29 de juliol, a les 18.00 h
Dimarts, 14 d’agost, a les 18.00 h
Diumenge, 19 d’agost, a les 18.00 h
Diumenge, 9 de setembre, a les 11.30 h
Diumenge, 4 de novembre a les 11.30 h

LA COVA D’EN DAINA
Visita guiada a la Cova d’en Daina per conèixer el ritual de l’enterrament a la prehistòria acabant
amb un taller participatiu on aprendrem l’art de la talla de sílex, encendre foc i treballar la ceràmica com ho feien els homes de la prehistòria.
Punt de trobada: Cova d’en Daina, Romanyà de la Selva
Durada: 2’30h aprox.
Activitat inclosa en la programació del Maig Megalític.
Calendari i horaris:
Diumenge, 6 de maig a les 11.00 h - MAIG MEGALÍTIC
Dimecres, 8 d’agost a les 17.30 h

UN JARDINER DE LLIBRES
Vols conèixer un jardiner que cultiva llibres en lloc de plantes? Viu a Romanyà de la Selva i cultiva
llibres. Diu que els llibres fan olor, que ajuden a créixer si els llegeixes, i et permeten entrar en el món
fascinant de les paraules.
Vine a conèixer aquest jardiner i a fer el teu propi llibre per cultivar a casa, tal com ho sents! Només et
caldrà regar-lo i cuidar-lo per què creixi.
De la mà d'un jardiner descobrirem Romanyà on Mercè Rodoreda va viure els últims anys de la seva
vida i on va escriure novel·les tan conegudes com Mirall Trencat o Quanta, quanta guerra...
Visita guiada d’aproximació a l’obra de Mercè Rodoreda, Romanyà de la Selva i creació d’una llibreta literària.
Punt de trobada: Bust de Mercè Rodoreda a la Plaça de la Rectoria (Romanyà de la Selva)
Durada: 1h 30 aprox.
Calendari i horaris:
Diumenge, 22 d’abril a les 11.30 h
Diumenge, 3 de juny a les 11.30 h
Diumenge, 1 de juliol a les 18.00 h
Dijous, 26 de juliol a les 18.00 h
Dimecres, 1 d’agost a les 18.00 h
Dissabte, 25 d’agost a les 18.00 h
Diumenge, 21 d’octubre a les 11.30 h

LA VALL D’ARO DES DEL CAMPANAR
Visita guiada per l’Església de Santa Cristina d’Aro i el seu entorn, acabant amb la pujada al
campanar des d’on tindrem una panoràmica incomparable de la Vall d’Aro.
Punt de trobada: Pl. de l’església
Durada: 1h 30 aprox.
Calendari i horaris:
Dimarts, 1 de maig a les 12.00 h
Diumenge, 22 de juliol a les 18.00 h
Diumenge, 12 d’agost a les 18.00 h

DIORAMES DE SOLIUS
El monestir de Solius obre les seves portes per mostrar un dels seus tresors més ben guardats amb
una visita comentada: Els 39 diorames -que representen el mateix nombre d’escenes bíbliques- fets a
mà per les mans expertes dels monjos.
Punt de trobada: Monestir de Solius
Durada: 1h 30 aprox.
Calendari i horaris:
Diumenge, 20 de maig a les 11.00 h
Diumenge, 9 de desembre a les 11.00 h

