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Monestir Sant Pere de Casserres

Activitats

Dissabte, 18 de maig 
“Fart d’enuig e tristor”, una 
poética neomedieval  al 
claustre del monestir amb la 
Raquel Santanera i Xevi Pujol 
com a poetes convidats, Adrià 
Ballús a la guitarra acústica i 
Arnau Musach a projeccions.

El claustre és l’element central 
de l’organització arquitectònica 
del monestir. Fou construït a la fi 
del segle XI. És el claustre amb 
porxos de columnes més antic 
que es conserva a Catalunya 
i l’únic que es coneix amb 
columnes exemptes en tres de 
les cantonades. 

Joia del museu 
El claustre

Ctra. del Parador de  
turisme de Vic (Sau)
Les Masies de Roda

Tel. 937 447 118
www.santperedecasserres.cat

monestirdecasserres@ccosona.cat

Museu del Ter
Activitat Joia del museu 

El piano de la Cooperativa 
Mutua de Pa i Queviures 
de Manlleu

Pg. del Ter, 2 - Manlleu
Tel. 938 515 176
www.museudelter.cat
info@museudelter.cat

Museu Episcopal
Activitat 

Dissabte, 18 de maig 
De 10 a 19h: Portes 
obertes.
De 20h a 23h Nit dels 
Museus - Música & Art al 
MEV). Entrada lliure.

Exposició temporal: “El luxe 
dels ivoris romànics”. 

Diumenge, 19 de maig 
d’10.30h a 11.30h. Activitat 
familiar “Déus, mòmies i 
faraons egipcis”.

És una de les peces que es 
pot veure a l’exposició “El 
luxe dels ivoris romànics”.  
Fusta de pi tallada i clavada 
recoberta amb pell de 
badana i làmina d’or amb 
vori tallat, calat i pintat al 
tremp aplicat i clavat. Bronze 
clavat. 
Procedència desconeguda. 
Període nassarita, s.XIII 
(possiblement el 1268).
MEV 17829

Joia del museu 
Arqueta 
Al-Andalus

Pl. del Bisbe Oliba, 3 - Vic
Tel. 938 869 360
www.museuepiscopalvic.com
informacio@museuepiscopalvic.com

Museu del Coure

Activitat

Dissabte, 18 de maig 
11h. Visita guiada gratuïta d’1 
hora i mitja amb reserva prèvia 
al telèfon 93 859 56 37 abans 
del 15 de Maig.

El coure és present a totes 
les civilitzacions i es recicla un 
cop rere un altre sense perdre 
propietats.Potser obrint una 
porta amb un pom de coure 
estem agafant el casc d’un 
guerrer grec. Dins el teatrí es 
fa un recorregut en el temps.

Joia del museu 
El teatrí

Ctra. C-17 Km 73.5  
Les Masies de Voltregà

Tel. 938 595 637 
 Fax 938 594 654

www.museudelcoure.com
info@museudelcoure.com

Dissabte, 18 de maig 
11.30h.Visita teatralitzada 
l’Esperit del Ter.

Diumenge, 19 de maig 
11h. i 12h. Visita 
teatralitzada a la colònia 
Rusiñol “La minyona”. 
Cal reserva prèvia al 93 
851 51 76 o bé a info@
museudelter.cat 

La joia d’enguany del Museu 
del Ter és un piano de paret 
fabricat pel taller “Simfònic” 
José González a principis del 
segle XX. Està fet de fusta, 
acer, bronze, llautó i altres 
materials i decorat en estil 
modernista. L’any 1926 el va 
comprar la Cooperativa Mutua 
de Pa i Queviures de Manlleu.



Casa Museu Verdaguer

Activitats
Dissabte, 18 de maig
10h a 20h. Portes obertes.

10h. Diada Verdaguer 
excursionista 

10.30h. Plenari de la Societat 
Verdaguer

12h. Conferència: Maria 
Dolors Orriols i Aplec (1952), 
la revista autoritzada per la 
censura.

13h. Concert: Cor d’homes 
de Folgueroles

17h. Festa popular: arbre de 
maig

22h. Concert de rumba i 
poesia: Carpe noctem

La inauguració de la Casa 
Museu Verdaguer de 
Folgueroles estava prevista pel 
25 de juliol del 1936, motiu pel 
qual es va encarregar el bust. 
El projecte d’obertura, frustrat 
per la guerra, es fa realitat 
el 1967, amb la compra de 
l’actual Casa Museu. 

Joia del museu Bust de guix de Jacint 
Verdaguer. Obra de Pere Puntí i Serra (1936). 

C/ Major 7, Folgueroles
Tel./Fax. 938 122 157
www.verdaguer.cat

Museu Arqueològic de l’Esquerda

Av. Pere Baurier, s/n - Roda de Ter
Tel. 938 540 271 

www.lesquerda.cat
m.a.esquerda@rodadeter.cat

Activitats
Dissabte 18 a les 17.30 
Presentació de la Joia del 
Museu al Jaciment Arqueològic 
de l’Esquerda

Dissabte 18 (18.30h-20.00h) 
Visita teatralitzada. Any 1314: 
L’últim senyor de l’Esquerda. 
(Amb reserva prèvia. Places 
limitades.)

L’església apareix documentada 
per primera vegada l’any 927. No 
obstant això,  l’edifici que avui 
podem veure és una construcció 
de mitjan segle XI, que va 
substituir aquest primer edifici 
preromànic. 

El Camp de les Lloses

Activitats
16 de maig. Matinal amb les 
escoles de Tona: de 9 a 13h. 

Presentació de les joies del 
Museu del Pa i del Camp de 
les Lloses i esmorzar romà 
amb panets elaborats per 
Joaquim Sañé del tipus “Panni 
Mustaceus”.

19 de maig. Jornada de portes 
obertes d’11 a 14h. 

Aixada de ferro (MT. 5076/
CdL.18.3050.1) documentada 
davant l’àmbit 71 de l’edifici I 
(125-75 ane)

Joia del museu 
Aixada de ferro

C/ de Pau Casals, 2 - Tona
Tel. 938 125 234

www.campdeleslloses.cat
tona.campdeleslloses@tona.

cat

Museu de l’Art de la Pell

C/ Arquebisbe Alemany, 5 -Vic
Tel. 938 833 279

www.museuartpellvic.cat
info@museuartpellvic.cat

Activitats
Dissabte 18 de maig. 
D’11 a 14h i de 16 a 19h. 
Jornada de portes obertes.

De 20 a 22h Nit dels Museus.
Portes obertes i visita 
teatralitzada gratuïta 
“Viatge al món de les ombres”.

Conjunt de figures del teatre 
d’ombres xinès.
El museu guarda una rica 
col·lecció de teatre d’ombres 
asiàtic. Pell crua, calada, retallada i 
policromada. Entre el darrer quart 
del segle XIX a mitjan segle XX.

Joia del museu 
Conjunt figures de 
teatre d’ombres

Joia del museu 
Església romànica de 
Sant Pere de Roda



Museu de la Torneria de Torelló

Activitats
Dissabte 18 a les 18h.
“Camins de Paradís” . Espectacle 
de poesia, música i dramatúrgia. 

Diumenge 19 a les 12h. 
Trobada de SEAT 600 al Museu 
de la Torneria. Els vehicles es 
podran veure estacionats al carrer 
de la Pau i a la plaça dels Torners.

Magatzemaire de mercaderies 
de torneria. La seva relació amb 
Segimon Benet, torner torellonenc 
establert a Mataró, i els setze 
petits tallers de torneria de la 
Vall del Ges que li fabricaven els 
objectes. Lliures, sous i diners.

Joia del museu 
El llibre comptable de Pere 
Ribas i Vilar (1840-1842)

C/ de la Pau, 12-14, Torelló
Tel./fax: 938 596 476

www.museudelatorneria.cat
info@museudelatorneria.cat

Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat

Carrer Pau Casals, 2 de Tona
Telèfon/fax: 938125234

www.ecomuseudelblat.cat/
ecomuseudelblat@gmail.com

Activitats
18 de maig, de 10 a 13h.
Jornada de portes obertes al 
mas El Colomer de Taradell. Element d’espart d’una sola peça 

utilitzat per al transport a llom 
d’animal de productes diversos. 
Està teixit d’espart i consta d’un 
parell de grans cabassos que es 
posen damunt de l’albarda de 
l’animal.

Joia del museu 
Sàrries

Espai Montseny

C/ Migdia, 1, Viladrau
Tel. 938 848 035

www.viladrauturisme.cat
espaimontseny@viladrau.cat

Activitat
Dissabte 18 de 9h a 14h i de 
16h a 18h. 
Jornada de portes obertes. 
Entrada Gratuïta. Viladrau ha estrenat els dos nous 

gegants del poble: el bandoler 
Serrallonga i la bruixa Maria 
Joaneta. La presentació oficial 
tindrà lloc el mes de setembre 
durant la Festa Major, però ja els 
podeu veure a l’Espai Montseny. 

Joia del museu 
Els nous gegants de 
Viladrau

Amics dels Museus d’Osona

Activitat
Divendres 17 de maig 
a les 18.30h. Presentació de la 
peça de l’any, Els orígens del pa, 
a càrrec de Joaquim Sañé, forner 
i fundador i director del Museu 
del Pa de Tona. 

Aquest any s’ha elegit un 
conjunt de peces relacionades amb 
l’elaboració del pa. 
L’interès es centra en la descripció 
dels usos diferents de cada utensili 
i en l’estilització formal aconseguida 
per la major part d’aquests 
objectes. 

La Joia escollida 
Peces per elaborar pa

Casa Galadies
C/ de la Riera, 22 - Vic

Tel. 938 862 768   
629 665 018

www.amicsmuseusosona.
blogspot.com



Localització dels Museus d’Osona

Quin museu visitaràs aquest cap 
de setmana a Osona?

Us esperem als Museus 
d’Osona per gaudir de 
totes les activitats que 
organitzen en el marc 
del Dia Internacional 

dels Museus, el proper 
18 de maig




