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CONEIXEMENT DE CATALUNYA:
UNA EINA PER L’APRENENTATGE DEL CATALÀ

0. INTRODUCCIÓ
L’elaboració  d’aquest  material  pretén  ser  una  eina  per  al  coneixement  de 
Catalunya, a les mans de les persones immigrades.

Seguint la idea que sorgeix de la creació dels Plans d’Entorn, que l’arrelament 
al medi on es viu passa intrínsecament pel coneixement de les persones que hi 
viuen, aquest treball vol ser una eina per a aquelles persones immigrades a 
Catalunya, principalment procedents de cultures prou diferents a la catalana; un 
material que, alhora que informa de les característiques del país ajuda en el 
coneixement de la seva llengua.

LA LLENGUA

Com a mestra de llengua en un centre de formació d’adults, des de l’arribada 
de  ciutadans  immigrats  d’altres  països,  he  vist  una  especial  necessitat  de 
formació per aquelles persones que desconeixen del tot la terra que els acull.

Convé  destacar  la  poca  existència  de  material  curricular  i  didàctic  per  a 
l’ensenyament del català  a adults amb nivell d’escolarització baix o molt baix. 
Els  dissenys  curriculars  de  l’àrea  de  llengua  per  a  estrangers  i  també  els 
materials didàctics publicats fins fa ben poc, han correspost a un perfil d’alumne 
de cultura occidental, nivell d’escolarització mitjà i ritme d’assimilació regular. 
En aquest sentit, quan s’utilitzen materials els objectius didàctics dels quals són 
propers  al  món  dels  adults,  es  comprova  que  és  molt  difícil  avançar  en 
l’aprenentatge  per  manca  de  coneixements  gramaticals  dels  alumnes;  per 
contra,  quan a  fi  d’afavorir  el  nivell  de comprensió s’utilitzen  materials  molt 
simples  d’estructura,  sovint  tenim  a  les  mans  materials  dirigits  a  infants  o 
adolescents,  amb  un  contingut  totalment  diferent  al  que  necessita 
l’ensenyament a persones adultes.

Tanmateix,  una vegada s’ha aconseguit  que l’alumne hagi  adquirit  un nivell 
mínim de competència en llengua catalana, és difícil continuar en l’estudi de la 
llengua  i  aprofondir-hi  sense  topar  amb  la  progressiva  dificultat  de  les 
estructures gramaticals. De fet, la majoria dels alumnes acudeixen a l’escola 
per aprendre l’idioma i quan el nivell gramatical o tècnic augmenta, molts d’ells 
abandonen el centre per la dificultat de seguir el procés d’aprenentatge.
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EL PAÍS

Però  l’arrelament  al  país  no  es  pot  basar,  només,  en  el  coneixement  i  la 
pràctica de l’idioma, sinó en el descobriment, identificació i posterior assimilació 
de  tots  els  elements  que  conformen  un  estil  de  vida  propi.  Per  això,  és 
impossible l’arrelament i  l’estimació d’un país sense la seva coneixença. La 
coneixença de costums i hàbits s’aprèn, involuntàriament, en viure; la història, 
la geografia i altres disciplines més acadèmiques és bo aprendre-les a l’escola.

Les  persones  que  actualment  van  arribant  a  Catalunya  tenen  ple  dret  a 
conèixer  aquells  aspectes  geogràfics,  socials,  polítics  i  econòmics  que  han 
forjat la història del país. Convé que les noves generacions d’aquest país global 
i divers parteixin, a més del bagatge cultural propi de cada procedència, del 
coneixement i assumpció dels trets identitaris d’aquest territori.
Aquest  enriquiment  personal  ha de ser,  doncs,  el  ciment  que amalgami els 
diferents  costums,  els  diferents  idiomes,  els  diferents  estils  de  vida  d’una 
societat cada dia més heterogènia en l’origen dels seus membres.

El  coneixement  i  consegüent  estimació del  lloc on es viu ha d’ajudar en la 
continuïtat  del  camí,  prou recent,  de convivència democràtica. Ara més que 
mai,  cal  refermar els principis bàsics de la convivència,  de la tolerància,  de 
l’acceptació... Cal trobar elements de nexe entre cultures a fi que la suma de 
tots els esforços personals ens condueixi a la cohesió social amb un objectiu 
clar de progressió.

És urgent començar a treballar en aquesta línia de futur, que ja és el present, 
perquè els moviments migratoris són constants i nombrosos; és urgent perquè 
el coneixement de Catalunya no es dilueixi –o s’ignori-  dins d’un àmbit més 
ampli,  l’estatal.  També convé que els  ciutadans catalans d’origen estranger 
coneguin el posicionament de Catalunya dins l’engranatge de l’estat. Convé, en 
definitiva,  que tots els ciutadans del país, sense cap exclusió,  treballin amb 
il.lusió pel futur de Catalunya, que és també el seu futur.

Així, doncs, i tornant al principi, crec que és fonamental disposar de materials 
que facilitin l’aprentatge de la llengua catalana a partir de temes significatius 
per  a  l’alumne  i  que  serveixin,  alhora,  per  satisfer  les  necessitats  de 
coneixement del país on ha decidit viure.

I  és  aquí  precisament,  on  s’incardina  el  material  elaborat  durant  aquesta 
llicència:  el  coneixement  de  Catalunya  és  el  contingut  necessari  per 
l’aprenentatge del català.
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0.1 OBJECTIUS DEL TREBALL

• Posar  a  l’abast  de  les  persones  immigrades,  amb  un  nivell 
d’escolarització baix o amb poca autonomia d’informació, la informació 
necessària  per  al  coneixement  del  medi  natural  i  social  de  la  terra 
d’acollida.

• Donar  a  conèixer  els  fets,  comportaments,  costums...  propis  de 
Catalunya i, per extensió, de la cultura occidental, a aquelles persopnes 
que,  procedents  d’altres  cultures  i  costums,  els  desconeixen  o 
estranyen.

• Facilitar el coneixement de la llengua catalana a partir d’un aprenentatge 
significatiu per als usuaris.

• Fomentar  l’interès  pel  coneixement  de  tots  aquells  aspectes  que 
influeixen en la vida social del país.

• Despertar el sentiment d’admiració i estimació per allò que  Catalunya 
ofereix i que els usuaris desconeixen.

• Promoure el sentiment d’inclusió, de pertinença al conjunt de persones 
que viuen a  Catalunya i que fan seu el concepte de país.

• Ensenyar aquelles normes de comportament social que afavoreixen la 
convivència i la integració.

• Facilitar  la  participació  de les persones immigrades en les formes,  ja 
establertes, de comportament social.

• Ajudar a la formació de les persones vers la tolerància i l’acceptació de 
les diferents maneres de viure, a través d’exemples reals que demostren 
la possibilitat de coexistència de diferents formes d’opinió, d’expressió i 
d’actuació, entre els habitants de Catalunya.

• Acostumar els usuaris a la formació de criteri personal, a la interpretació 
crítica de la realitat.
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0.2 DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL I ASPECTES 
      METODOLÒGICS

Com ja he comentat, el material vol ser una eina de treball per al coneixement 
de la llengua i la cultura catalana.

Va adreçat a aquelles persones adultes nouvingudes, amb costums i bagatge 
cultural prou diferents als de Catalunya, amb un mínim coneixement del català i 
amb un nivell d’instrucció que els impedeix o els dificulta la utilització autònoma 
dels materials informatius convencionals.

El  material  es  presenta  en  diferents  blocs,  independents  entre  ells,  i  amb 
diferent  grau  de  complexitat.  La  utilització  de  cada  bloc  no  comporta  el 
seguiment dels altres. Tanmateix, però, els blocs s’editen de manera unificada, 
per raons de presentació del material, tal i com es pot veure a l’índex d’aquest 
document.

EL  CONEIXEMENT DE CATALUNYA:  UNA EINA PER L’APRENENTATGE 
DEL CATALÀ es pot fer servir com a eina de suport a les classes de llengua 
catalana  per  a  estrangers,  als  centres  de  formació  d’adults  o  en  altres 
col.lectius que treballen per la integració dels ciutadans i l’ensenyament de la 
llengua. També pot servir, amb la mateixa finalitat, a les persones que reben 
els  nivells  de  formació  instrumental  en  centres  de  formació  de  persones 
adultes.

El  material  pot  ser  utilitzat  autònomament  per  l’usuari.  La  possibilitat  final 
d’utilització vindrà donada pel grau de competència intel.lectual de cada usuari. 

El material elaborat consta de cinc blocs:

1. El  territori:  Geografia  de  Catalunya.  En  aquest  bloc  s’explica 
l’emplaçament físic de Catalunya dins d’Espanya i dins d’Europa. També 
hi apareixen les Comunitats Autònomes de l’Estat, les Províncies i les 
Comarques de Catalunya.

Un altre tema és el relleu de Catalunya, amb les principals serralades, 
planes, valls, rius i costes.

També es tracten els diferents paisatges de Catalunya, és a dir, el clima, 
la vegetació i la fauna a l’alta muntanya, a la muntanya mitjana i a la 
plana.

A continuació es proposen un seguit d’itineraris que han de facilitar la 
visita a alguns Parcs Naturals de Catalunya. Dins dels itineraris s’inclou, 
quan s’hi escau, algunes normes de protecció i conservació del medi i 
consells de comportament.
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2. La història  de Catalunya:  En aquest  bloc es donen a conèixer les 
principals etapes històriques de Catalunya, des de la Prehistòria fins a 
l’actualitat.

Igualment com en el bloc del territori, s’afegeixen alguns itineraris com a 
propostes de visita a llocs i museus que ajudaran en la comprensió dels 
fets històrics.

3. L’art  i  els  artistes:  Es  presenten els  estils  artístics  més coneguts  a 
Catalunya: el Romànic, el Gòtic i el Modernisme.

També  es  fa  esment  d’alguns  artistes  vinculats  a  Catalunya  i  de 
reconeixement mundial: Gaudí, Picasso, Dalí i Miró.

4. Les festes de Catalunya: Es comenta en aquest bloc la procedència de 
les festes que figuren al calendari. També s’explica els motius i costums 
de les festes pròpies de Catalunya: Sant Jordi, Sant Joan i l’Onze de 
Setembre.

5. Viure a la ciutat: En aquest bloc s’expliquen els aspectes organitzatius 
dels pobles i ciutats, esmentant sempre que és possible, els costums i 
hàbits  de  comportament  que  faciliten  la  convivència.  Es  tracten  els 
temes  de  l’Habitatge,  l’Ajuntament,  el  Comerç,  la  Sanitat, 
l’Ensenyament,...

Aquest  treball  no pretén,  en absolut,  ser  original  quant  al  contingut.  Ans al 
contrari, ha partit dels conceptes bàsics que es poden trobar als manuals de 
geografia i d’història de Catalunya. La pretesa originalitat, si així se’n pot dir, ha 
consistit en utilitzar un llenguatge molt senzill i de fàcil comprensió, a fi que el 
missatge comunicatiu sigui assequible als usuaris.

I és precisament per aquest motiu que ha calgut explicar tots aquells conceptes 
tan  elementals  i  bàsics  de  geografia  que  podríem  sobreentendre.  Com  a 
exemple,  no  ha  d’estranyar  trobar  el  mapa  d’Europa  amb les  capitals  dels 
països, ni el mapa de les comunitats autònomes d’Espanya...

Igualment, en temes d’història, s’ha evitat utilitzar el concepte de “segle”, per la 
dificultat que pugui tenir la relació entre el nombre i la data real. Per això s’ha 
indicat els fets amb dates reals, procurant fer-ho, només, quan aquestes dades 
podien ser un element relacionador o significatiu.
Per la mateixa raó, sovint  s’ha omès l’escriptura de xifres i  s’ha escrit  amb 
nombres, encara que literàriament això no sigui el més correcte.

En  tots  els  blocs  i  en  la  mesura  possible,  s’ha  destacat  amb  negreta  les 
paraules de vocabulari propi del tema que podrien resultar desconegudes. Una 
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tasca posterior  i  que s’escapa  d’aquest  treball  és  l’explicació  del  significat 
d’aquest vocabulari.
D’altra banda, a més d’intentar oferir una informació molt elemental i de manera 
comprensible,  s’ha plantejat  una altra  qüestió.  Amb la  idea que l’usuari  del 
material és una persona adulta, s’ha optat per presentar un ventall d’informació 
que, encara que en alguns casos pot semblar excessiva, possibilita l’opció de 
ser seleccionada segons els interessos dels destinataris.

Un exemple pot ser el bloc d’itineraris de geografia i d’història que s’inclouen. 
És obvi que molts usuaris d’aquest material poden tenir dificultat per fer-ne ús, 
ja sigui per motius de transport, de temps, econòmics,.. Però he cregut que el 
sol fet de presentar-los donava una idea de la realitat existent, i per tant, les 
imatges o la mínima informació que s’hi acompanya, entra a formar part del seu 
coneixement  del  territori.  I  tant  de  bo  que  aquesta  informació  sigui  prou 
atractiva perquè els itineraris proposats  puguin ser visitats realment!

Un altre detall  a comentar és a la presentació del bloc d’història.  He cregut 
oportú donar una informació bàsica de cada època històrica; això és necessari 
per arribar a tenir una visió global de la història de Catalunya. Però el fet m’ha 
plantejat un problema: ha calgut presentar cada etapa de forma molt resumida, 
ja que l’usuari es podria perdre en l’abundància de fets i també en el lèxic; i 
alhora  ha  calgut  emprar  un  vocabulari  que,  a  fi  de  ser  comprensible,  es 
distancia dels materials corrents que no escatimen ni en el nivell lingüístic ni en 
el científic. Però l’objectiu és oferir una mínima informació de base, que pot ser 
ampliada i completada al marge d’aquest material.

En el bloc que tracta de la vida a la ciutat s’ha procurat oferir als usuaris la 
informació sobre l’organització municipal que, segurament, es dóna a la majoria 
de nuclis de població de Catalunya. En aquest cas, la informació ha servit de 
punt  de partida per a incloure, sempre que ha estat  possible,  un seguit  de 
normes de convivència. Aspectes de funcionament que els catalans coneixem 
des  de  sempre,  poden  ser  totalment  desconeguts  als  nouvinguts:  des  de 
demanar el torn en un comerç, fins a cedir el seient de l’autobús a una persona 
gran  o  per  què  cal  classificar  les  deixalles  que  seran  reciclades.  Això  són 
només uns exemples de normes de convivència de fàcil aplicació.

Cal dir que tant el bloc d’història com el de la vida a la ciutat tenen com objectiu 
final  fomentar  els  hàbits  democràtics  de  convivència;  per  això,  és  molt 
important  que  tota  informació  sigui  utilitzada  pel  professor  com  a  punt  de 
partida per a un treball de consolidació d’aquests hàbits.

També en aquest bloc s’inclou un model d’instància administrativa, que pretén 
ser  orientatiu, per ajudar l’usuari en la forma d’utilització del servei d’atenció al 
ciutada; és la sol.licitud que s’empra a l’administració pública per a exposar o 
fer alguna reclamació.

9



EL CONEIXEMENT DE CATALUNYA:
UNA EINA PER L’APRENENTATGE DEL 
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1.1 EL TERRITORI

1.1.1 CATALUNYA DINS D’EUROPA
Catalunya és un país situat al sudest  d’Europa,  dins del territori  de l’estat 
espanyol . Per aquest motiu també es diu que Catalunya és una Comunitat 
Autònoma de l’estat espanyol.  

Catalunya dins d’Europa

Catalunya limita:
• al nord, amb França i Andorra
• al  sud,  amb  la  comunitat  autònoma  del 

País Valencià
• a  l’oest,  amb  la  comunitat  autònoma 

d’Aragó
• a l’est amb el mar Mediterrani
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Catalunya  és  un  país  de  comunicació:  la  seva  situació  geográfica  l’ha 
convertit,  des dels  temps més antics,  en zona de connexió d’Espanya amb 
Europa, i també d’Àfrica amb Europa.
1.1.2 CATALUNYA DINS D’ESPANYA

Catalunya ocupa el nordest d’Espanya, amb una extensió de 32.000 Km2 i una 
població de 7 milions d’habitants.

Espanya i les seves comunitats autònomes

Com totes  les  comunitats  autònomes  d’Espanya,  Catalunya  té  un  govern 
propi: la Generalitat de Catalunya.

Com  totes  les  comunitats  autònomes  d’Espanya,  Catalunya  també  és 
governada pel govern central, el govern de l’estat espanyol, situat a Madrid.

L’idioma de Catalunya és el català. A Espanya hi ha també altres idiomes: el 
castellà, el gallec i el basc.

Per ajudar l’organització del territori i de les persones que hi viuen, Catalunya 
està dividida en quatre províncies: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
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1.1.3 LES COMARQUES CATALANES
Per  a  una  bona  organització  del  territori,  Catalunya  està  dividida  en 
comarques. 

Mapa de les Comarques de Catalunya

Tots  els  pobles  i  ciutats  d’una  comarca  s’organitzen  al  voltant  del  Consell 
Comarcal per resoldre temes que interessen a tots. La ciutat més important de 
la comarca és la seva capital.
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1.1.4 CATALUNYA FÍSICA

A)  EL RELLEU

Catalunya és un país de muntanyes. Des de muntanyes molt altes, amb valls 
profundes, fins a serres més baixes que s’endinsen en el mar.

Hi  ha  algunes  planes grans,  amb  valls  molt  amples;  altres  planes  menys 
extenses estan travessades per turons i muntanyes de poca altitud.

El relleu de Catalunya és molt variat.

Mapa físic de Catalunya
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Per estudiar el relleu de Catalunya podem dividir el territori en tres grans unitats 
de relleu:

-ELS PIRINEUS

Són formats per dues serralades: el Pirineu i el Prepirineu.

El Pirineu és una serralada de muntanyes molt altes (algunes al voltant dels 
3.000 m. d’altitud) que s’estenen des d’Aragó fins al Cap de Creus, a la costa.
El Pirineu fa frontera amb França i també amb Andorra.

Vall de Ribes

El  Prepirineu és  un  conjunt  de  serres  situades  al  sud  del  Pirineu,  amb 
muntanyes no tan altes (algunes tenen més de 2.000 m. d’altitud) i valls més 
amples.
                                                

El Pedraforca
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- LES SERRALADES LITORALS O COSTERES

Són  un  conjunt  de  serres  i  planes  que  ocupen  tot  el  litoral  o  costa de 
Catalunya. S’estenen des dels límits amb el País Valencia fins al riu Ter.

En el conjunt de relleu de les Serralades Litorals hi ha:

• La Plana de l’Empordà: és el territori més 
al nordest, entre els Pirineus i el mar. es 
presenten.

• La Serralada Litoral: està molt propera a 
la costa. Les seves serres, de 500 a 600 
m.  d’altitud,  s’estenen  des  de  l’Empordà 
fins les terres de Tarragona.

• La  Serralada  Prelitoral:  està  més 
allunyada  de  la  costa.  Està  formada  per 
serres  com  el  Montseny  (més  de  1.700 
m.), Montserrat, Sant Llorenç del Munt,...

• La Depressió Prelitoral: és una àrea molt 
àmplia,  travessada  per  turons.  Es  troba 
entre les serralades Litoral i Prelitoral. En 
aquesta  zona  estan  situades  ciutats 
importants  com  Vilafranca  del  Penedès, 
Terrassa,  Sabadell,.etc...,aprofitant  les 
facilitats  de  comunicació  (autopistes, 
carreteres, tren,..)que ofereix el terreny.

• La  Serralada  Transversal:  està  situada 
en  la  zona  on  s’ajunten  els  Pirineus,  la 
Serralada Prelitoral, la plana de l’Empordà 
i  la  Depressió  Central.  En  aquesta 
serralada,  especialment  al  voltant  de  la 
ciutat  d’Olot,  es  troba  la  zona  volcànica 
més  important  de  Catalunya i  de  tota  la 
Península Ibèrica

• La  Plana  Litoral:  és  una  plana  molt 
estreta que està entre la Serralada Litoral i 
el mar. S’estén des del riu Ebre fins a la 
Costa  Brava,  on  la  plana  desapareix 
perquè les muntanyes litorals arriben fins 
al mar.

• El  Delta  de  l’Ebre:  és  una  gran  plana 
formada  per  l’acumulació  de  les  terres  i 
materials que ha portat el riu Ebre durant 
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milers  d’anys.  El  Delta  de  l’Ebre  és  el 
tercer delta en importància del Mediterrani. 
Les  terres  del  Delta  són molt  bones per 
l’agricultura.

- LA DEPRESSIÓ CENTRAL

És una zona àmplia, plana i baixa, amb turons de poca  elevació.  Ocupa el 
territori que hi ha entre els Pirineus, les Serralades Litorals i les terres del riu 
Ebre.  La Depressió Central té una llargada d’uns 200 Km. i una amplada de 30 
a 70 Km.
Dins de la Depressió Central es troben zones més altes o altiplans ( altiplà del 
Moianès, altiplà de la Segarra) i zones més baixes, fins i tot enfonsades pel 
desgast causat per les aigües dels rius; són les conques (Plana de Vic, Pla de 
Bages, Conca d’Òdena, Conca de Barberà, Conca de Gandesa, Pla de Lleida).

Depressió Central (Vall del riu Llobregós)

B) LA COSTA DE CATALUNYA

Catalunya té 580 Km. de costa. La línia que forma la costa és bastant recta, 
perquè és la continuació de les planes litorals.

De nord a sud cal destacar, però:

• El Cap de Creus i el Golf de Roses.

• La Plana de l’Empordà, entre els Pirineus, 
la  Serralada  Transversal  i  la  Serralada 
Litoral.

• La Costa Brava, on les muntanyes entren 
al mar i formen cales i caps.

• El  delta del  riu  Llobregat,  al  sud  de 
Barcelona.

• El Cap de Salou i el Golf de Sant Jordi.
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• El delta del riu Ebre.
C) ELS RIUS DE CATALUNYA

Els  rius  de  Catalunya  desemboquen al  mar  Mediterrani.  Només un  riu,  la 
Garona, desemboca a l’oceà Atlàntic, en territori francès.

La llargada i el  cabal dels rius catalans és molt diferent. Depèn si neixen als 
Pirineus o a les serralades litorals, seran més llargs o més curts. I porten més o 
menys aigua segons si passen per zones de neu, de pluges, de fonts,...

Es poden agrupar els rius de Catalunya d’aquesta manera:

• Rius que neixen als Pirineus i porten la 
seva aigua al riu Ebre.  Són rius llargs i 
cabalosos. La seva aigua és retinguda en 
preses  o  pantans,  per  tal  de  produir 
electricitat i poder regar els camps. Són els 
rius  Segre,  Noguera  Pallaresa i  Noguera 
Ribagorçana.

• Rius  que  neixen  als  Pirineus  i 
desemboquen  directament  al 
Mediterrani. Són rius bastant llargs i amb 
un  cabal  important.  La  seva  aigua  és 
aprofitada per  al  funcionament de moltes 
indústries i per al consum humà als pobles 
i ciutats. Són el Llobregat, el Ter, el Fluvià i 
la Muga.

• Rius que neixen a les serralades litorals 
o costeres. Són rius curts i amb un cabal 
escàs i irregular. Generalment, porten molt 
poca aigua; però en èpoques de pluges, a 
la  primavera  i  a  la  tardor,  poden 
desbordar-se i  inundar  camps  i  ciutats. 
Són el Francolí, el Gaià, el Foix, el Besòs i 
la Tordera.
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1.1.5  EL PAISATGE CATALÀ

Catalunya  presenta  diferents  paisatges.  La  variació  del  paisatge  depèn  del 
relleu, del clima i de l’acció de l’home.

EL RELLEU

El  paisatge  serà  diferent  si  es  tracta  d’un  lloc  molt  muntanyós,  una  mica 
muntanyós o si està en una plana.

EL CLIMA

Les pluges, els vents i les temperatures són diferents en zones prop del mar o 
lluny del mar; també són diferents en zones del nord o en zones del sud de 
Catalunya.

A  cada  zona,  segons  el  clima,  hi  viuen  determinats  animals  o  fauna i 
determinades plantes o vegetació.

A Catalunya, el mar Mediterrani influeix molt en el clima. Per això diem que 
Catalunya té un clima mediterrani, amb temperatures suaus i poques pluges 
en els llocs prop de la costa; i temperatures més extremades (més fred i més 
calor) i amb poques pluges en els llocs de l’interior.

A les muntanyes altes del Pirineu o d’altres serralades el clima és alpí. El 
clima alpí  és típic del  nord d’Europa,  amb moltes pluges, sovint  amb neu i 
temperatures molt baixes.

A la Vall d’Aran es dóna, com a excepció a Catalunya, el clima atlàntic. La 
influència de l’oceà Atlàntic penetra per la vall  del riu Garona fins a la Vall 
d’Aran, on les pluges, els núvols i el fred hi són molt freqüents.

L’HOME

El creixement de pobles i ciutats, la construcció de fàbriques, de carreteres, 
autopistes, vies de tren, etc... fan que els paisatges canvïin constantment.

TIPUS DE PAISATGES

Podem agrupar els paisatges de Catalunya en tres grups:
a) La  terra baixa, de clima mediterrani.
b) La muntanya mitjana, de clima mediterrani.
c) L’alta muntanya, de clima alpí.
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A) LA TERRA BAIXA

Els paisatges de terra baixa es donen en dues terceres parts del territori català, 
en zones planes i de poca elevació, tant del litoral com de l’interior.

Els arbres que hi  trobem són arbres de  fulla perenne o  perennifolis,  que 
tenen  fulles  tot  l’any,  encara  que  les  van  renovant;  per  això  veiem  molta 
fullaraca al terra dels boscos. Els arbres i  arbustos creixen molt lentament i 
mai arriben a tenir una gran alçada.

Quan  el  bosc  mediterrani  desapareix,  a  causa  d’un  incendi  o  de  la  tala 
d’arbres,  creixen  en  aquell  lloc  arbustos  baixos,  com  les  garrigues i  les 
brolles.

El  pi  blanc,  el  pi  pinyer  i  l’alzina  són  els  arbres  més  abundants  a  la 
Catalunya seca.
També hi ha arbustos com el garric, la farigola, el romaní,  l’espígol,  la 
ginesta, el bruc i el llentiscle, entre d’altres.
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Exemple de paisatge de terra baixa (Parc Comarcal d’Olèrdola, Alt Penedès)
A la terra baixa hi viuen molts animals, la majoria ben coneguts per la gent. 
Aquests en són alguns:

• mamífers: l’esquirol, el ratolí de bosc, el 
conill de bosc, el talp, el porc senglar.

• Amfibis  i  rèptils:  la  salamandra  i  el 
llangardaix.

• Aus:  el  xoriguer,  el  gaig,  el  tudó,  el 
tallarol i molts ocells petits.
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B) LA MUNTANYA MITJANA

Els paisatges de muntanya mitjana es donen a les muntanyes més altes de les 
Serralades  Litorals  a  la  Serralada  Transversal,  al  Prepirineu  i  a  les  zones 
baixes del Pirineu, entre els 500 i els 1.200 metres d’altitud.

Hi trobem arbres que a l’hivern perden les fulles; són els arbres de  fulla 
caduca o caducifolis, com  el faig i el roure.  També hi trobem arbres de 
fulla perenne com el pi roig i l’alzina. 

Els arbres de muntanya mitjana formen boscos densos, on la llum del sol hi 
entra amb dificultat; per això, sota els arbres hi creixen pocs arbustos i herbes.
Els arbustos que s’hi poden trobar són el marfull, el bruc i la falguera, 
entre d’altres. 
A la tardor, els arbres de fulla caduca canvien de color. Així el paisatge s’omple 
de colors grocs, vermells, marronosos... de gran bellesa.

Els animals que viuen a la muntanya mitjana son:

• mamífers: la guineu, el porc senglar, el 
teixó, la llebre, el gat salvatge,...

• amfibis  i  rèptils:  l’escurçó,  la 
salamandra, el gripau,...

• aus: el pardal, l’aligot,...
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C) L’ALTA MUNTANYA

Els paisatges d’alta muntanya es donen al  Pirineu i  en muntanyes de molta 
altitud.

A la part més alta de les muntanyes no hi ha arbres, només prats alpins o 
pastures, perquè la neu les cobreix durant molts mesos. A la primavera, quan 
es fon la neu, es renova l’herba als prats.

Més avall de la muntanya hi ha boscos de pi negre, avets, faigs, roures i 
alzines.

I a la part més baixa de les muntanyes, que és la més plana,  hi ha prats 
d’herba i conreus.
                
Els animals que es poden trobar en zones d’alta muntanya són:

• Mamífers: l’isard, el cabirol, la marmota, 
la llúdriga,...

• amfibis  i  rèptils:  el  tritó,  la  granota 
roja,...

• aus:  el  trencalòs,  la  gralla,  l’àguila 
cuabarrada,...
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1.1.6 CONSERVACIÓ DE LA NATURA

L’acció de l’home modifica la natura: la construcció d’edificis, d’indústries, de 
vies de comunicació... són activitats que transformen els paisatges i provoquen, 
sovint,  la  desaparició  d’espècies  vegetals  i  animals,  a  més  de  la 
contaminació de la terra, de l’aire i de l’aigua; el que en diem la contaminació 
ambiental.

Les institucions públiques i privades han de tenir en compte lleis de protecció i 
de conservació de la natura en les seves activitats.
També  les  persones,  individualment,  hem  de  col.laborar  en  aquesta 
conservació amb les nostres actuacions.

HEM DE PROCURAR:

1. Mantenir el camp net: quan es va al camp o al bosc cal recollir tots els 
residus que es produeixen. Cal tirar-los als contenidors d’escombraries: 
si no n’hi ha al camp, es llençaran a casa.

2.  Evitar els incendis. No es pot fer foc al bosc. També fumar al camp i 
al  bosc és perillós.  Cal  evitar-ho sempre i  no tirar  mai  cap punta de 
cigarret a terra ni a la carretera.

3. Respectar  el  creixement  de  les  plantes  dels  camps i  boscos.  A 
Catalunya hi ha molts Parcs Naturals i zones naturals protegides. Això 
vol dir que no és permès d’agafar plantes, collir flors,etc... En altres llocs 
no protegits, també ho evitarem.

4. Ser molt prudent en la recollida de bolets. A Catalunya hi ha molta 
afició a buscar bolets, però no s’han de tocar si no es coneixen: hi ha 
bolets molt tòxics, fins i tot mortals.  Si s’agafen bolets menjables, cal 
tallar-los el peu i no arrencar-los de soca-rel.

5. Respectar  el  creixement  dels  animals dels  camps,  boscos,  rius, 
mar,...  Només les persones amb llicència de caça o de pesca poden 
caçar animals en els llocs indicats i complir la normativa de caça.
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6. Respectar el silenci de la natura. Fer molt de soroll o, fins i tot, música 
estrident  pot  molestar  altres  persones  i  destorbar  els  costums  dels 
animals.
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                       1.2 ITINERARIS DE NATURA

1.2.1 ITINERARI DE NATURA 1

ON?

AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES
I DE SANT MAURICI
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PER QUÈ?

Per  conèixer  les  muntanyes  més  altes  i  impressionants  de  Catalunya,  de 
gairebé 3.000 m. d’altitud, al Pirineu. I per descobrir paisatges d’alta muntanya, 
amb la seva vegetació i els animals que hi viuen.

COM S’HI VA?

El  mitjà  de  transport  més  adequat  per  arribar  al  Parc  de  Sant  Maurici  i 
Aigüestortes és el  cotxe, ja que permet arribar fins al  lloc de partida de les 
excursions.
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ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ

En  el  Parc  Nacional  d’Aigüestortes  i  de  Sant  Maurici  hi  ha  dos  centres 
d’informació per als visitants: les Cases del Parc.

• Casa del Parc de Boí: 
      Carrer de les Graieres, 2. Boí 25528
      Telèfon: 973.69.61.89
      
• Casa del Parc d’Espot:

Carrer Prat del Guarda, 4. Espot 25597
Telèfon: 973.62.40.36

INFORMACIÓ GENERAL

El Parc Nacional d’Aigüestortes i de Sant Maurici és un dels 12 parcs nacionals 
que existeixen a l’estat espanyol, i lúnic d’aquesta categoria a Catalunya.

Situat  al  nordest  del  Pirineu  català,  ocupa  una  gran  extensió  de  terreny, 
repartida entre les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars 
Jussà i la Vall d’Aran.
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Aquest itinerari intenta que els visitants coneguin uns paratges naturals d’una 
bellesa extraordinària,  pròpia i  única del Pirineu,  i  diferent de tots els altres 
paisatges de Catalunya. 

Com  que  es  poden  fer  molts  passeigs  i  excursions  per  aquest  parc,  aquí 
apuntarem només algunes de les possibilitats, que poden ser de poca durada o 
de  més  durada,  segons  la  intenció  dels  visitants.  Així,  doncs,  els  visitants 
hauran d’informar-se detalladament  a  les  Cases del  Parc,  abans de fer  les 
excursions que desitgin.

També cal dir que les excursions per l’alta muntanya necessiten informacions 
específiques pel que fa a la indumentària dels visitants (roba i calçat adequats). 
També cal conèixer les característiques del terreny, del clima, de la vegetació i 
la fauna(camins, refugis, aigües no potables, picadures d’insectes,...), per no 
tenir cap inconvenient en el recorregut a peu.

POSSIBLES EXCURSIONS 
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1.- De Tredòs (Salardú) (1.900 m. altitud) al Refugi de Colomers (2.140 m.)
     Durada aproximada del recorregut: 1 hora.

2.- D’Aigüestortes (1.820 m.) al Refugi d’Estany Llong (1.980 m.)
     Durada aproximada del recorregut: 1 hora i 15 minuts.

3.- De l’Estany de Sant Maurici (1.900 m.) al Refugi d’Amitges (2.380 m.)
     Durada aproximada del recorregut: 1 hora i 30 minuts.

4.- De l’Estany de Cavallers (Caldes de Boí) (1.760 m.) al Refugi de l’Estany 
     Negre (2.220 m.)
     Durada aproximada del recorregut: 2 hores.

5.- De l’Estany de Sant Maurici (1.900 m.) a Aigüestortes (1.820 m.)
     Durada aproximada del recorregut: 3 hores i 45 minuts.

Com ja s’ha dit, tot i que els camins d’aquests recorreguts són senyalitzats, és 
recomanable informar-se a les Cases del Parc abans de començar l’excursió.

VEGETACIÓ I FAUNA

Tal i com s’explica al capítol de Vegetació de Catalunya, les espècies vegetals 
que es poden trobar en un recorregut per l’alta muntanya són diferents segons 
l’altitud i l’orientació al sol. En destaquem:

• A les  parts  més  baixes  de  la  muntanya: 
boscos d’arbres caducifolis,  com roures i 
faigs; i boscos de pi roig.

• Més  amunt  de  la  muntanya  (fins  a1.900 
m.): grans boscos d’avets i de pi negre, i 
arbustos com el ginebró, el neret,...

• A les parts més altes (2.300-2.400 m.), als 
prats  alpins:  flors  com  la  genciana, 
l’orquídia i el renuncle.

També al capítol de Fauna de Catalunya es comenta les espècies d’animals 
que viuen en les zones d’alta muntanya. Recordem que al Pirineu hi viuen més 
de 200 espècies de vertebrats, dels quals 2/3 parts són aus.
En els recorreguts proposats es podrien veure:

• Mamífers com l’isard, el porc senglar, ...

• Amfibis com el tritó pirinenc,...
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• Rèptils com l’escurçó,...

• Peixos com la truita de riu,...

• Aus com: el picot negre, als boscos,...
                      l’àguila daurada, als cims,...
                      la gralla i la perdiu, als prats,...

VISITA A LA VALL DE BOÍ

Molt a prop del Parc Nacional d’Aigüestortes i de Sant Maurici es troba la Vall 
de Boí.

En aquesta vall s’hi troben els pobles de Boí, Taüll, Erill-la-vall, Durro,... que 
conserven les seves esglésies romàniques des de l’època medieval.  Al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) es poden veure les pintures que cobrien, 
per dins, les parets d’aquestes esglésies.

La importància artística i històrica de l’art romànic de les esglésies de la Vall de 
Boí  ha fet que l’ UNESCO (Organització de les Nacions Unides per l’Educació, 
la Ciència i la Cultura) les hagi considerat Patrimoni de la Humanitat.
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Església romànica de Sant Climent de Taüll

NORMES DE COMPORTAMENT AL PARC 

1. Dins del Parc només hi poden circular vehicles autoritzats. Els visitants 
han  de  deixar  els  cotxes  als  aparcaments  indicats,  segons  les 
excursions que vulguin fer.

2. No es pot pescar, ni caçar ni agafar cap tipus de planta, ja que forma 
part de la natura que hem de conservar

3. No s’ha  d’embrutar  la  muntanya.  Cal  endur-se les  deixalles si  no es 
troben contenidors als aparcaments.

4. És prohibit encendre foc, per evitar el perill d’incendi.
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5. És prohibida l’acampada lliure. Per passar la nit cal utilitzar els refugis, 
càmpings o hostals de la zona.

6. És  prohibit  banyar-se  als  estanys,  per  evitar  la  contaminació  de  les 
aigües.

7. No s’han de fer sorolls que puguin espantar els animals i destorbar la 
tranquil.litat de la natura.

8. No  s’han  d’abandonar  els  camins  senyalitzats,  per  seguretat  dels 
visitants.

1.2.2 ITINERARI DE NATURA 2

ON?

A LA VALL DE NÚRIA

34



PER QUÈ?

Per conèixer una vall del Pirineu amb paisatges grandiosos i acollidors alhora; 
per  passar-ho  bé  viatjant  amb  el  tren  cremallera,  veient  muntanyes  i  salts 
d’aigua que, si no fos pel cremallera, caldria caminar molt per a veure’ls.

COM S’HI VA?

Des  de  la  població  de  Ribes  de  Freser  (província  de  Girona)  surt  un  tren 
cremallera que puja fins la Vall de Núria, cada 50 minuts. A Núria no hi arriba 
cap carretera.

Per  arribar  a  Ribes  de  Freser  cal  anar  abans  a  la  ciutat  de  Ripoll.  Ripoll 
connecta  per  carretera  amb  les  ciutats  de  Berga,  Vic  i  Olot.  Així,  doncs, 
depenent del lloc de partida, cal buscar les carreteres que portin a Ripoll. 

35



També es pot anar a Ribes amb tren. La línia de tren de Renfe Barcelona-
Puigcerdà, que passa per Vic i Ripoll, té parada a Ribes de Freser.

ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ

Per obtenir informació més concreta sobre les possibilitats de visita a la Vall de 
Núria es pot connectar amb l’adreça d’internet:  http://www.valldenuria.com, o 
també telefonant al departament d’atenció al client: 972.73.20.20.

INFORMACIÓ GENERAL

La Vall de Núria està situada a 2.400 m. d’altitud; pertany al poble de Queralbs, 
comarca del Ripollès, en els Pirineus Orientals.
Només s’hi pot arribar amb el tren cremallera que connecta Ribes de Freser 
amb Núria.

Conta la llegenda que l’any 700, un religiós cristià, Sant Gil, va decidir anar a 
viure tot sol a una cova de la vall, per a fer oració. Després de 500 anys, un 
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pelegrí anomenat Amadeu, va trobar els objectes que Sant Gil havia amagat a 
la cova: una Mare de Déu de fusta tallada que el sant havia fet, l’olla on feia el 
menjar i la campana per avisar els pastors.
Amb aquests tres elements es va construir el Monestir de Núria. Ara, encara 
s’hi pot veure la Mare de Déu, l’olla i la campana.

Actualment,  el  santuari  és un edifici  molt  gran que,  a més de l’església,  té 
biblioteca, botiga, restaurant i alberg per a dormir.

L’itinerari que aquí es proposa és recomanable per a èpoques sense neu.
Com ja s’ha dit abans, el recorregut de 45 minuts del tren cremallera passa per 
preciosos paisatges de cascades, roques i plantes. Al final del trajecte del tren 
s’obre la vall, el paisatge es fa ampli, i es veu el santuari, el llac i diverses fonts.

És recomanable fer un passeig al voltant del llac, i caminar fins a les fonts que 
hi ha a prop. També es pot fer excursió a les muntanyes Coma del Clot i Pic de 
l’Àguila; també es pot passejar amb telecabina o esquiar, quan hi ha neu.

VEGETACIÓ I FAUNA

La vegetació de la Vall de Núria és d’alta muntanya (subalpina, de 1.600 a 
2.400 m.). El bosc més abundant és de pi negre, amb branques molt fortes i 
flexibles per a suportar el pes de la neu. Sota els pins, sovint s’hi poden veure 
mates de neret, arbust de precioses flors roses.
Per sota dels 1.600 m. es troben boscos caducifolis, amb roures de fulla gran, 
avellaners i falgueres. En aquests boscos és fàcil sentir i veure ocells com la 
mallerenga carbonera i el pit-roig, i amfibis com la salamandra.
En les zones sense bosc, el fred només permet el creixement d’herba verda, 
molt menuda: el prat, on creixen les gencianes del Pirineu, flors molt boniques.
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1.2.3 ITINERARI DE NATURA 3

ON?

AL PARC NATURAL DEL MONTSENY

PER QUÈ?

Per conèixer les muntanyes més altes de la Serralada Prelitoral; per conèixer 
uns paisatges i una vegetació molt diferents als de les planes que envolten el 
massís del Montseny.

Perquè la seva proximitat a les zones més poblades de Catalunya fa molt fàcil 
aquesta visita.

COM S’HI VA? 
 
Per poder fer les excursions pel massís del Montseny cal disposar de vehicle o 
utilitzar el servei de trens i autobusos:

Tren  RENFE
Si es vol accedir al parc natural amb tren, es pot fer a través de 
les estacions de RENFE que hi ha als municipis d'Aiguafreda, 
Breda, el Figaró, la Garriga, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Santa 
Maria de Palautordera i Seva (estació de Balenyà). 
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Tel. RENFE. Informació general: 902 240 202
Tel. RENFE a Sant Celoni: 938 670 918
Web: www.renfe.es 

Autobús
Sagalés 
Tel. 938 650 400 
Web: www.sagales.com 

Barcelona Bus 
Tel. 902 130 014 
Web: www.barcelonabus.com 
Té parada als municipis d'Aiguafreda, Cànoves i Samalús, el 
Figaró, la Garriga, Tagamanent, Gualba, Sant Celoni, Campins, 
Fogars de Montclús, Santa Fe, Santa M. de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera i Viladrau. 

Hispano-Hilariense 
Tel. 972 245 012 
Té parada als municipis d'Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea i Sant 
Feliu de Buixalleu

ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ

Abans  de  fer  una  excursió  pel  Montseny  es  pot  consultar  la  informacio  a 
l’adreça d’internet:  www.diba.es (busqueu-hi “parcs naturals”, i  després “parc 
natural del Montseny”).
També es pot demanar informació a la mateixa muntanya, a: Carretera de Sant 
Celoni al Turó de l’Home, Km. 10’8. Fogars de Montclús. Telèfon: 93.475.51.02

40

http://www.diba.es/
http://www.barcelonabus.com/
http://www.sagales.com/
http://www.renfe.es/cercanias/barcelonam


INFORMACIÓ GENERAL

El Parc Natural del Montseny es troba a 40 Km. al nordest de Barcelona. El 
Montseny és el massís més alt de la Serralada Litoral i  està format per tres 
grans grups muntanyosos:

• la  carena  del  Turó  de  l’Home (1.706  m. 
d’altitud) i les Agudes (1.703 m.)

• el Matagalls (1.697 m.)
• el Pla de la Calma (1.344 m.)

Aquestes muntanyes estan unides pels colls de Sant Marçal i Coll Formic.

El Parc Natural del Montseny ocupa una gran extensió de terreny, que pertany 
a 18 pobles. L’any 1.978 l’UNESCO el va declarar “Reserva de la Biosfera”, fet 
que dóna a entendre la importància de la seva vegetació i dels animals que hi 
viuen.

La bellesa dels seus paisatges , la diversitat i abundància de vegetació i de 
fauna fan que el Montseny sigui una de les bones zones per fer-hi excursions. 
Al Parc hi ha centres d’informació que ofereixen materials informatius per a fer 
itineraris senyalitzats.
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VEGETACIÓ

Al  Montseny  es  donen  diferents  tipus  de  vegetació,  cosa  que  fa  que  els 
paisatges siguin força contrastats: des de la vegetació que suporta el clima més 
sec  i  calorós  de  l’estiu,  fins  la  vegetació  que  necessita  la  humitat  i  la 
temperatura  fresca.  S’hi  troben  alzines,  sureres,  roures,  castanyers,  faigs  i 
avets.

Segons l’estació de l’any, els arbres caducifolis del Montseny canvien de color. 
A  la  tardor,  especialment,  els  diferents  colors  de  les  fulles,  grocs,  verds  i 
marrons donen al paisatge una bellesa extraordinària.

FAUNA

Al Montseny hi viuen molts animals: més de 200 espècies de vertebrats, i fins a 
9.000 espècies d’invertebrats. Els diferents tipus de clima i de vegetació que es 
donen al massís, fan que hi visquin tants animals. Tant hi podem trobar animals 
típics de zones seques i calorososes com animals típics de llocs freds i humits. 
Fins  i  tot  s’ha  descobert  alguna  espècie  que  només es  troba  en  aquestes 
muntanyes, com és el Tritó del Montseny.

Nomenar tots els animals del Montseny seria molt llarg. En destaquem alguns 
com: la  guineu,  el  porc  senglar,  la  llebre,  l’esquirol,  entre  els  mamífers.  La 
granota roja, el llangardaix verd, la salamandra i el tritó del Montseny, entre els 
amfibis;  la tortuga d’aigua i  l’escurçó del Pirineu, entre els rèptils,  i  un gran 
nombre d’aus, de peixos, d’invertebrats.....

POSSIBLES EXCURSIONS:

1. Del Turó de l’Home a Les Agudes: Recorregut de poca dificultat, d’uns 
40 minuts. És un recorregut per la carena que uneix els dos cims més 
alts del Montseny, amb excel.lents vistes panoràmiques.

2. Del Collet de Sant Martí al Tagamanent: Recorregut de poca dificultat, 
d’uns 15 minuts.

3. De Coll Formic al Matagalls: Recorregut de dificultat mitjana, amb una 
durada  de  1  hora  i  30  minuts,  aproximadament.  És  la  pujada  al 
Matagalls, des de la carretera de Palautordera a Seva, al Km. 26’4.

4. Rutes  guiades:  són  itineraris  permanents  que  es  fan  en  caps  de 
setmana, dissabtes i diumenges, per a grups. Per tenir-ne informació cal 
contactar amb els centres d’informació del parc.
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1.2.4 ITINERARI DE NATURA 4

ON?

AL PARC NATURAL
DE  LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA

PER QUÈ?

Perquè el paisatge de la Garrotxa és l’exemple de volcans més important de 
tota la Península Ibèrica, ja que s’hi poden comptar fins a 40 volcans.

Perquè  el  paisatge  de  la  Garrotxa  és  d’una  bellesa  excepcional  pels  seus 
contrastos: boscos frondosos i valls suaus, aprofitades per a camps de conreu. 
En  conjunt,  formen  un  paisatge  bonic  i  ordenat  que  ha  inspirat  la  creació 
artística de pintors, escultors i poetes.
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COM S’HI VA?

Per visitar la zona volcànica de La Garrotxa, cal anar a la ciutat d’Olot. A la 
ciutat es pot connectar amb els centres d’informació.

S’arriba a Olot per les carreteres:

• C.-150, que va de Girona a Ripoll, passant 
per Olot

• C.-152,  de  Santa  Coloma  de  Farners  a 
Olot

• C.-153, de Vic a Camprodon
• GE-524,  de  Banyoles  a  Olot,  per  Santa 

Pau.
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També hi ha un servei regular d’autobusos:
Companyia TEISA (telèfon: 972.260.196), amb les línies:

• Olot-Barcelona,  directe  per  Girona  i 
Banyoles

• Besalú-Barcelona, per Olot i Santa Coloma
• Olot-Girona, per Amer
• Olot-Girona, per Banyoles i Besalú
• Olot-Figueres
• Olot-Ripoll
• Olot-Vic

ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ

Si es vol fer una excursió per aquesta zona, cal demanar informació a algun 
d’aquests  punts d’informació. 

Hi ha 28 itineraris diferents per caminar per la zona volcànica de la Garrotxa. 
Són itineraris curts (de mitja hora) o itineraris més llargs (de 4 a 7 hores). La 
majoria d’itineraris estan senyalitzats. Els itineraris més freqüentats són els que 
porten  a  La  Fageda d’en  Jordà,  al  volcà  de  Santa  Margarida,  al  volcà  del 
Croscat, al volcà de Montsacopa,...

Els  centres  d’informació  donen un fulletó  informatiu  del  parc,  amb 10 llocs 
d’interès: fonts, museus, aparcaments, itineraris, àrees de descans, etc...

També s’organitzen visites guiades per a grups. Cal consultar-les als centres:

           El Casal dels Volcans:
                Avinguda Santa Coloma s/n. OLOT
                Telèfons:972.266.202 i 972.266.012

                Oficina de Turisme d’Olot:
           C/. Mulleres s/n (Plaça del Mercat)
           Telèfon: 972.260.141

                 Institut Municipal de Promoció de la 
                 Ciutat: C/. Bisbe Lorenzana, 15 
                 Telèfon: 972.260.141
                 Associació Turisme Garrotxa
                 Passeig de Barcelona, 1 OLOT
                 Telèfon: 972.271.600
                 www.turismegarrotxa.com
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INFORMACIÓ GENERAL

Com ja s’ha dit,  la  zona volcànica de La Garrotxa,  amb la ciutat  d’Olot,  és 
l’exemple de volcans més important de tota la Península Ibèrica i un dels més 
interessants d’Europa.

A més dels volcans, la comarca de la Garrotxa té una vegetació molt rica i 
variada, que dóna un paisatge molt verd, de gran bellesa, gràcies al clima tan 
humit.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es troba a la Serralada 
Transversal, la serralada que connecta els Pirineus amb el Montseny. 
El vulcanisme és la característica principal del parc. Hi ha més de 30 volcans 
apagats i  molt ben conservats;  des de fa 350.000 anys fins fa 11.500 anys 
aquests volcans tenien activitat.
Aquesta activitat volcànica ha donat al paisatge unes formes típiques d’aquesta 
zona: turons arrodonits, valls suaus, terra negra de lava, cingleres de roques 
volcàniques,...

LA VEGETACIÓ I LA FAUNA

La terra de lava és molt bona per al creixement de les plantes. La pluja es dóna 
amb molta freqüència. Per això,  la vegetació és abundant i variada. 

El bosc cobreix gairebé el 75% del territori del Parc Natural, amb una vegetació 
de muntanya mitjana.
Els arbres que formen els boscos són les alzines, els roures i els faigs. Sovint, 
aquests arbres es barregen en els boscos donant diversos tons de color en les 
diferents  estacions  de  l’any.  Altres  vegades,  els  boscos  són  de  roures,  de 
faigs....(la Fageda d’en Jordà és una dels itineraris més visitats). El paisatge de 
la Garrotxa és especialment bonic a la primavera i a la tardor.

Una altra característica del paisatge vegetal del Parc són els camps de conreu, 
que ocupen el  25% del  terreny,  formant com un mosaic de diferents colors 
damunt les terres de lava dels volcans.

La fauna del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és també molt 
diversa. Hi ha un gran nombre de mamífers que viuen als boscos, com el gat 
salvatge, el porc senglar, la llúdriga, la musaranya,etc...
Hi ha 143 espècies d’aus, entre elles el falcó pelegrí, el picot verd, el gaig,...I no 
cal dir que hi viuen moltes espècies d’invertebrats.
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LES POBLACIONS

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està situat en el territori d’ 
11 poblacions.  A més de passejar pels camins del  Parc,  val  la pena visitar 
també els seus pobles.

Així,  la  visita  a  Olot,  capital  de  la  comarca,  ens  permetrà  veure  el  Museu 
Comarcal de la Garrotxa, amb importants pintures i escultures inspirades en els 
paisatges de la  zona.  I  passejant  per  la  ciutat  podrem veure edificis  d’estil 
modernista i monuments històrics.

També és recomanable la visita al poble de Santa Pau, amb el castell, la Plaça 
Major i els seus carrers de l’Edat Mitjana.

És igualment interessant el  centre antic de Castellfollit  de la Roca, població 
situada entre dos rius,  construïda al  cim d’una muntanya de roca volcànica, 
anomenada “basalt”.

Finalment, és aconsellable la visita a la ciutat de Besalú, prop d’Olot, amb un 
centre  antic  de  molt  valor  històric  i  artístic,  i  amb un pont  romànic,  únic  a 
Catalunya.

NORMES I CONSELLS PER VISITAR EL PARC NATURAL

1. Caminar  pels  itineraris  senyalitzats,  utilitzant  les  zones d’aparcament. 
Gran part  del  territori  del  Parc  Natural  és  de  propietat  particular;  cal 
respectar-ho.

2. No s’ha  d’embrutar  el  Parc,  tirant  papers,  plàstics,  llaunes,...  a  terra. 
Buscar papereres o contenidors on llançar-ho, o endur-se-ho a casa.

3. No és permès d’arrancar ni collir cap planta ni cap roca; tampoc es pot 
capturar animals.

4. Per poder observar la fauna cal actuar sense fer soroll; per observar les 
aus, és aconsellable l´ús de prismàtics.

5. No es pot acampar lliurement al Parc, sinó en càmpings. També hi ha 
hostals per a passar la nit.
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1.2.5 ITINERARI DE NATURA 5

ON?

AL  PARC  NATURAL  DE  SANT  LLORENÇ  DEL 
MUNT I LA SERRA DE L’OBAC

PER QUÈ?

Per conèixer un paisatge de muntanya mitjana, per veure de prop les roques 
sedimentàries o conglomerats, per admirar les vistes panoràmiques i gaudir de 
la seva vegetació i fauna dels boscos i torrents.
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COM S’HI VA?

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac està situat en el territori de 12 
poblacions. La població més gran és Terrassa, i la prenem com a referència.

Terrassa, situada a 28 Km. de Barcelona. També es pot arribar al Parc des de 
les altres poblacions:

Per arribar a la ciutat de Terrasa amb transports públics:

RENFE-Rodalies 

Línies C3/C4, de Barcelona a Terrassa 
Inici: Sants /Plaça Catalunya 
Final: Terrassa 
Tel. 902 240 202 
Web: www.renfe.es 
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Ferrocarrils Generalitat de Catalunya 
Línia S1, de Barcelona a Terrassa 
Inici: Plaça Catalunya 
Final: Terrassa 
Tel. 932 051 515 
Web: www.fgc.net 

A Terrassa es pot agafar un autobús que porta directament 
al Parc Natural.

Autobús
BUS PARC 

El  parc  natural  de  Sant  Llorenç  del  Munt  i  l'Obac disposa d'un 
servei de transport públic, el Bus Parc, que permet deixar el vehicle 
en  els  nuclis  de  la  perifèria  del  parc  i  moure's  per  l'interior  en 
autobús. 

El servei farà la ruta indicada tots els diumenges, excepte el mes 
d'agost, entre les 8:30 i les 17:20 h.

El bitllet serà únic i permetrà fer tots els viatges que es vulgui en un 
mateix diumenge. Per a grups organitzats superiors a 5 persones, 
cal  fer  reserva prèvia  a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament  de 
Terrassa. 

Dins l'autobús hi anirà un/a monitor/a que explicarà l'entorn i les 
característiques del parc i  les possibles activitats que s'hi  poden 
fer.  A més, s´ofereix la possibilitat de realitzar  rutes guiades pel 
parc, des del coll d'Estenalles (de 10 a 12 h, aproximadament). Les 
rutes comencen a les 10 h des del  Centre d'Interpretació del Coll 
d'Estenalles,  excepte  al  juliol  que  comencen  des  del  Centre 
Cultural  Casanova  de  l'Obac,  i  estan  classificades  en  quant  a 
dificultat  donant  una àmplia possibilitat  a l'usuari  per  tal  de triar 
aquelles que s'ajustin més a les seves possibilitats.

El  servei  de  Bus  Parc  comença  a  l'estació  dels  FFCC  de  la 
Generalitat, a Terrassa, a les 8:30 del matí, i finalitza a les 17:20 h 
al mateix lloc
.

ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ

• Centre d’Interpretació del Coll d’Estenalles
      Carretera de Terrassa a Navarcles Km. 14’8
      Telèfon: 93.831.83.50
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INFORMACIÓ GENERAL

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac es troba al nord de la ciutat 
de Terrassa, entre les comarques del Vallès Occidental i el Bages

El Parc està format per dos conjunts muntanyosos: el massís de Sant Llorenç. 
amb els cims de la Mola (1.095 m.) i el Montcau (1.053 m.), i la Serra de l’Obac.
Aquests dos conjunts muntanyosos s’uneixen al Coll d’Estenalles.

Les muntanyes d’aquest Parc Natural formen part de la Serralada Prelitoral.

Les  roques  de  les  muntanyes  tenen unes  formes  molt  curioses:  són  roques 
formades  per  la  unió  de  trossos  d’altres  roques,  encimentades  entre  elles. 
S’anomenen “conglomerats” i es van formar fa milions d’anys al fons del mar, on 
desembocaven els rius.
Des  de  fa  milions  danys,  la  força  de  l’aigua  ha  desgastat  aquestes  roques, 
formant moltes coves, canals i torrents. Actualment, els boscos creixen on les 
roques ho permeten, donant un paisatge verd i gris característic.

El  Parc  Natural  de  Sant  Llorenç  i  l’Obac  és  un  dels  parcs  més  visitats  de 
catalunya. S’hi poden fer moltes excursions i, fins i tot, escalada. La pujada a la 
Mola des de diferents camins és un recorregut  que fan molts  excursionistes, 
sobretot els caps de setmana. 

Per caminar per la muntanya cal seguir els itineraris senyalitzats. Cal demanar 
informació al Servei d’Informació del Parc, al Coll d’Estenalles.

VEGETACIÓ I FAUNA

La vegetació del Parc Natural la formen els boscos d’alzines. A les parts més 
altes de les muntanyes i a les zones més humides s’hi barregen altres arbres 
com el boix, el roure, ... I a les parts més baixes, les alzines es barregen amb els 
pins, o fins i tot és el pi blanc el que forma el bosc.

La  diversitat  d’ambients  de  la  muntanya  (roques,   canals  humides,  boscos, 
coves, ...) fa que els animals que hi viuen siguin també molt diversos. Als boscos 
hi viuen mamífers com el porc senglar, l’esquirol, el conill de bosc, la guineu, ...; 
aus com el  tudó, la merla,  el  gaig,  el  pit  roig,  ...aus nocturnes...  A les fonts, 
amfibis com la salamandra i el gripau. A les coves, rates-pinyades, ... etc...
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                                              BLOC 2
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BLOC 2.1 LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

La història de Catalunya va molt lligada a la història d’Espanya. Per això, 
moltes vegades hem de recórrer a un coneixement general dels pobladors 
de la península per entendre millor la història de Catalunya.

Igualment,  en  un  sentit  encara  més  general,  sovint  hem de  conèixer  la 
història de  la Mediterrània perquè ens ajuda a comprendre les relacions 
entre els seus pobles.

2.1.1 CATALUNYA PREHISTÒRICA

Durant  els  últims  dos-cents  anys  els  arqueòlegs han  demostrat  que 
Catalunya és habitada des de fa més de 300.000 anys.

Moltes  troballes com  coves,  enterraments,  ossos,  eines  de  caçar  i 
ceràmica  ens  informen  de  l’existència  de  tribus  i  poblats,  i  dels  seus 
costums.

S’han trobat restes prehistòriques per tot el territori català, i encara avui es 
van descobrint  noves troballes dels temps més antics. En molts llocs de 
Catalunya,  tant  en museus com a l’aire lliure  es poden observar  restes 
històriques de molta importància. 

Enterrament prehistòric anomenat Dolmen
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2.1.2 FENICIS, CARTAGINESOS I GRECS

Fa uns 3.000 anys les terres de la Península Ibèrica van ser poblades per 
tribus i pobles que venien de la Mediterrània oriental, com els fenicis i els 
grecs, i del sud de la Mediterrània, com els cartaginesos.

Els fenicis venien de l’actual  Líban. Eren agricultors i  comerciants,  i  van 
crear moltes  colònies  per tots els països del Mediterrani i per les illes. A 
Espanya,  van  colonitzar  la  costa  des  del  riu  Ebre  fins  a  Gibraltar.  A 
Catalunya, si bé no s’hi van instal.lar, van comerciar amb els pobles seguint 
el camí del riu Ebre.

Els cartaginesos o púnics venien de Cartago, a l’actual Tunísia. Van ser un 
poble important, comerciant i militar. Van crear colònies a la costa del nord 
d’Àfrica i de l’orient d’Espanya i, sobretot, a les illes del Mediterrani. Van 
tenir molta influència en els pobles fenicis.
Per tal d’apoderar-se de l’illa de Sicília van guerrejar amb els grecs. Més 
tard, per atacar Roma, van guerrejar amb els romans en les anomenades 
“guerres púniques” que van durar molts anys.
Catalunya  va  ser  per  als  cartaginesos  un  lloc  de  pas  durant  aquestes 
guerres.

Els grecs van arribar a la Península Ibèrica cap a l’any 600 abans de Crist, 
amb la intenció de comerciar. En aquella època els grecs dominaven gran 
part del comerç del Mediterrani.

Tenien una organització econòmica, política, social i cultural molt superior a 
la d’altres pobles d’aquella època.

A Catalunya, els grecs van fundar dues colònies: Rhode (Roses) i Emporion 
(Empúries), totes dues a la plana de l’Empordà, a la costa de Girona.

Durant  les  Guerres  Púniques  els  grecs  tenien  una  postura  favorable  a 
Roma; això va permetre el desembarcament dels romans a Empúries, l’any 
218  abans  de  Crist.  A  partir  d’aquell  moment,  el  campament  romà 
d’Emporion va anar creixent fins que va substituir la ciutat grega.

Moneda grega trobada a la colònia de Roses
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2.1.3 ELS IBERS A CATALUNYA

Fa  uns  2.500  anys  Catalunya  estava  habitada  per  tribus  ibèriques 
(“ibèriques” vol dir “properes al riu Ebre”).

Els ibers vivien en poblats, dalt dels turons, amb muralles per protegir-se. 
S’han trobat restes de poblats ibèrics en molts llocs de Catalunya com a les 
planes de Lleida, al Penedès, al Vallès, al Maresme, etc...

Diferents tribus d’ibers van habitar tot el territori d’Espanya i Portugal; per 
això ara , d’aquest territori en diem la Península Ibèrica.

Els  ibers  eren  pastors,  pagesos  i  comerciants.  Coneixien  l’escriptura  i 
dominaven les arts del teixit i de la ceràmica.

Al final de la civilització ibèrica, els ibers van coincidir en el temps amb la 
civilització  grega  de  la  qual  van  aprendre  molt,  entre  d’altres  coses  la 
fabricació de monedes.

Alguns poblats ibers van perdurar fins l’entrada dels romans o fins i tot van 
conviure amb ells.  D’aquesta manera,  molts  poblats  ibèrics es  van anar 
transformant en pobles i ciutats romanes.
En  molts  llocs  de  Catalunya  i  sobretot,  en  el  Museu  Arqueològic  de 
Catalunya,  es  poden  observar  restes  històriques  que  ens  mostren  com 
vivien els ibers a la nostra terra.

Gerra ibèrica trobada a Empúries (Museu Arqueològic de Catalunya)
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2.1.4 ELS ROMANS A CATALUNYA

Els  romans  van  arribar  a  Catalunya  per  mar,  l’any  218  abans  de  l’era 
cristiana. Van desembarcar a la colònia grega d’Emporion, avui Empúries.

En aquella època els romans dominaven gran part del Mediterrani, amb una 
cultura  heretada dels  grecs  i  amb un exèrcit  poderós.  Per  això,  en  poc 
temps van dominar tot Catalunya i més tard tota la Península Ibèrica, a la 
que van anomenar Hispània.

La influència dels romans en els costums dels ibers i dels grecs va ser molt 
gran:  van  transformar  poblats  en  ciutats,  amb  edificis  importants,  amb 
carrers empedrats, amb edificis d’esbarjo per als ciutadans: teatre, circ,... 
També  van  construir  cases  de  pagès  o  masies,  que  van  impulsar 
l’agricultura.

Aqüeducte romà de Les Ferreres, a prop de Tarragona

Van  fer  grans  obres  públiques  com ponts,  vies  de  comunicació  (la  “via 
Augusta” era la via que anava de Roma a València. Actualment, hi ha una 
autopista que segueix el mateix camí).

També van desenvolupar les lleis i els tribunals de justícia. I van destacar 
en la creació artística, tant en arquitectura com en escultura, mosaic, etc...

I van portar el seu idioma, el llatí, llengua mare de tots els idiomes romànics 
com el català i el castellà.
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En diem romanització al període de temps en què un territori va adaptant 
els seus costums a l’estil de vida romà i l’accepta com a propi. Així, podem 
dir  que  la  romanització  a  Catalunya  es  va  fer  sense  moltes  dificultats. 
Exemple  d’això  és  la  importància  que els  romans  van donar  a  Tàrraco 
(Tarragona)  quan  van  convertir  la  ciutat  en  capital  de  la  província 
Tarraconensis, que ocupava més de la meitat de la Península Ibèrica.

Com que la romanització va ser significar una època de progrés, encara ara 
després  de  dos  mil  anys,  es  conserven  restes  del  període  romà, 
conservades  en  museus  i  també  a  l’aire  lliure  en  moltes  ciutats  de 
Catalunya .  Cal  saber  que la  UNESCO ha considerat  Tarragona com a 
“Patrimoni de la Humanitat”, pel valor de les seves restes romanes.

La romanització va durar més de 600 anys, fins la caiguda de l’imperi romà.

2.1.5 ELS VISIGOTS

Al voltant de l’any 450 de l’era cristiana van arribar els visigots, pobladors 
cristians del  nord d’Europa.  En aquella  època de desaparició  de l’imperi 
romà molts pobladors del nord i del centre d’Europa, anomenats  bàrbars, 
anaven ocupant tots els territoris dels romans. Aprofitaven les restes de la 
cultura i l’art romà, que era molt superior al d’ells.

Els visigots van entrar a Catalunya i van ocupar tota Espanya, en una època 
en què la grandesa romana havia acabat. Va ser una època de pobresa i de 
revoltes socials.

Els visigots van fer un pacte amb els romans: els ajudarien lluitant contra 
altres pobles bàrbars que també volien instal.lar-se a Espanya, a canvi de 
tenir dret a cobrar impostos dels ciutadans i obtenir propietats.
Els visigots van intentar la creació d’un “estat” integrant-hi tots els pobles 
hispano-romans.

Però les lluites entre els visigots del nord i els del sud  (de Toledo) van fer 
impossible  la  unificació  visigòtica  a  Espanya.  Aquesta  desunió  va  ser 
aprofitada  pels  musulmans  del  Magrib,  que  aviat  entrarien  al  territori 
espanyol. 

La dominació visigòtica va durar poc més de 250 anys.

A  Catalunya  es  conserven  algunes  construccions  religioses  de  l‘època 
visigòtica de molta importància artística i  històrica: les esglésies de Sant 
Pere, Santa Maria i Sant Miquel d’Ègara, a Terrassa.
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2.1.6 L’ISLAM I ELS COMTATS CATALANS

L’any  711  un  exèrcit  musulmà  que  venia  del  nord  d’Àfrica  va  arribar  a 
Hispània. En només cinc anys els musulmans van anar ocupant quasi tota 
la Península Ibèrica sense trobar massa resistència. La van anomenar el 
regne d’Al  Àndalus.  A  Catalunya,  l’única  zona que va  quedar  fora  del 
domini àrab va ser el Pirineu.

Durant  400  anys  els  musulmans  es  van  anar  escampant,  construint 
importants ciutats com Lleida, Balaguer, Tarragona, Tortosa,...
El  territori  que  dominava  l’islam  era  molt  extens:  Índia,  Xina,  Grècia, 
Àfrica,...i  els  musulmans  s’encarregaven  de  fer  d’intermediaris  entre  les 
diferents cultures.  Per  això,  els descobriments tècnics i  científics de mig 
món van arribar a Catalunya. I  els monestirs cristians s’encarregaven de 
difondre’ls per la resta de l’Europa cristiana.

Al mateix temps, des del Pirineu, els francs (habitants de l’actual França) 
van anar recuperant les terres ocupades pels àrabs, fins alliberar Barcelona 
l’any 801. Llavors, la frontera amb els territoris musulmans se situava al riu 
Llobregat. Les terres alliberades pertanyien al rei dels francs, l’emperador 
Carlemany, que defenent-les, evitava l’ocupació musulmana més enllà del 
Pirineu.

Les terres ocupades pels francs van anomenar-se Marca Hispànica, i van 
ser dividides en comtats i governades per comtes.

La  protecció  dels  francs  va  donar  confiança  als  habitants  de  la  Marca 
Hispànica, que durant la invasió àrab s’havien refugiat al Pirineu; per això, 
després de recuperar els territoris ocupats, la gent va tornar a habitar als 
pobles i a treballar els camps.

Els comtats francs de Catalunya van ser hereditaris, passaven de pares a 
fills. Per això amb el pas del temps, i cada vegada més lluny del poder dels 
reis  de  França,  els  comtats  catalans  es  van  declarar  independents  de 
França. A partir d’aquell moment els comtats catalans es van reunir tots al 
voltant del Comtat de Barcelona, que era el comptat més important. Així, el 
comte Guifré el Pelós, a finals dels anys 800, va donar el primer pas cap a 
la creació d’un estat català.

Després, durant  200 anys, es va donar un període de lluites per recuperar 
les terres que ocupaven els musulmans més enllà del Llobregat. Va ser una 
etapa de molta inestabilitat per la població.

Molt  lentament,  l’ocupació de l’Al  Àndalus va anar disminuint.  Finalment, 
l’any 1149 la frontera ja no era al Llobregat, sinó al riu Ebre.
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2.1.7 LA LLEGENDA DE LA BANDERA CATALANA

Una llegenda medieval conta que el comte de Catalunya Guifré el Pelós, 
més enllà de l’any 800, va ajudar el rei de França en una lluita contra els 
normands. I en la lluita, que van guanyar, el comte va caure ferit.

El rei de França, en agraïment al seu valor, li va regalar un escut amb el 
fons d’or. 
Després, va mullar quatre dits amb la sang del comte ferit, i els va posar 
damunt l’escut.

D’aquesta  manera,  l’escut  amb  les  quatre  barres  vermelles  sobre  fons 
daurat o groc, es va convertir en el símbol de Catalunya. Per això també es 
diu que la bandera de Catalunya és quatribarrada.

És clar que això és una llegenda, .....

Representació  de  la  llegenda  de  la  Bandera  de  Catalunya,  al  Museu 
d’Història de Catalunya
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2.1.8 L’EDAT MITJANA A CATALUNYA: 
         EL FEUDALISME        
        

A partir  de  l’any  1000  es  comença  a  parlar  de  Catalunya  com a  país, 
principat,...  També a partir  d’aquella època es parla de  Feudalisme i  de 
senyors feudals.

Els senyors feudals eren els  nobles que ajudaven els comtes a governar. 
Es  van  apoderar  de  les  terres  que  governaven  i  les  van  convertir  en 
propietat particular o feu (d’aquí ve el nom de “feudalisme”) . Tot el que hi 
havia en aquelles terres era propietat  del  senyor feudal:  els castells,  els 
pobles, les cases dels pagesos, els camps... Fins i tot les persones eren 
obligades a jurar fidelitat als senyors, a pagar-los tributs i a tot allò que el 
senyor volgués demanar.

El  més important de tots els senyors feudals era el  rei.  El  primer rei  de 
Catalunya va ser Ramon Berenguer III. Tant ell com els seus successors, 
van engrandir les fronteres amb els territoris de les illes Balears, part de les 
terres del  sud de França, i  també Aragó. Al voltant de l’any 1230, el  rei 
JaumeI,  rei  de  Catalunya  i  Aragó,  va  dominar  les  terres  de  Mallorca  i 
València, i encara més tard, part de Múrcia.
En aquells temps, el regne de l’Al Andalus ocupava ja només el petit regne 
de Granada.

La relació de dependència entre senyors i pagesos s’anomena vassallatge. 
El vassallatge va crear una piràmide de dependències des del rei fins als 
pagesos. El vassallatge és la característica més important del feudalisme.

També la  religió  va  tenir  molta  importància  durant  el  feudalisme:  es  va 
estendre el cristianisme per tota Europa i es van construir molts monestirs i 
esglésies.

Els  monestirs  o  residència  de  religiosos  (monjos)  eren  els  llocs  on  es 
guardava i es conservava tota la cultura antiga de la humanitat, sobretot 
dels grecs i dels romans. Els monjos van ensenyar a llegir, a escriure, a 
treballar la terra, a fer medicaments,....I sobretot, els monjos feien oració.
Els monestirs estaven situats al camp. Tenien terres en propietat i riqueses. 
Igual que els senyors feudals, els monestirs imposaven unes condicions de 
dependència,  tant entre els monjos com amb els pagesos que vivien en 
aquelles terres. 
Els monestirs eren construccions grans i sòlides, a l’estil  dels castells; la 
construcció més important era l’església.

Totes les esglésies de l’època feudal tenen un aspecte molt semblant, per 
això  diem  que  són  del  mateix  estil  artístic.  L’estil  artístic  (construcció, 
pintura, escultura,...) del feudalisme és el Romànic.
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L’art  romànic,  que  admira  i  copia  l’art  romà,  es  dóna  a  tota  l’Europa 
occidental entre els anys 1000 i 1300.
Les esglésies romàniques,  construïdes amb blocs de pedra ben tallats  i 
decorades amb pintures i escultures que representen la vida i la mort dels 
personatges  religiosos  cristians,  tenen  actualment  un  valor  artístic  molt 
important.
A  Catalunya  es  conserven  moltes  esglésies  romàniques;  la  majoria  són 
petites i estan situades a les valls del Pirineu, del Prepirineu i, en general, 
per tota la geografia catalana. També hi ha esglésies romàniques grans en 
ciutats i monestirs.
Al  Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya  (MNAC)  a  Barcelona,  es  poden 
admirar les obres romàniques més importants de Catalunya.
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Pintura romànica de l’església de Sant Climent de Taüll
2.1.9 ELS JUEUS A CATALUNYA

Els  jueus,  originaris  de  Palestina,  es  van  escampar  per  tot  el  món.  A 
Catalunya, al voltant de l’any 1000, ja es van instal.lar algunes famílies de 
comerciants jueus a Barcelona.

A mesura que s’anaven recuperant les ciutats ocupades pels àrabs, molts 
jueus es van instal.lar  en aquelles ciutats.  És el  cas de Tortosa,  Lleida, 
Balaguer,... També van venir a viure a Catalunya molts jueus expulsats de 
França. A l’any 1200 vivien a Catalunya 12.000 jueus.

Vivien  en  barris  o  aljames (també  se’n  diu  “calls”),  i  tenien  la  seva 
sinagoga,  l’escola  i  fins  i  tot  el  cementiri.  Vivien  aïllats  de  la  població 
cristiana, que sovint els atacava. 

Els  jueus  no tenien drets  de ciutadania;  la  seva vida  i  els  seus béns 
depenien de la voluntat del rei.

Molts jueus es dedicaven a activitats comercials, a la importació de seda, 
de plata, de pedres precioses, ... I també molts es dedicaven al préstec de 
diners a interès.

A l’any 1400, després de ser atacats molts calls, els jueus van ser obligats a 
ser batejats  o a marxar  de Catalunya.  L’any 1492 els  Reis Catòlics van 
expulsar definitivament els jueus d’Espanya.

         Un carrer del Call de Girona

2.1.10 EL NAIXEMENT DE LES 
CIUTATS
Amb el pas del temps, al  voltant  dels  castells  i  dels 
monestirs  es  van anar situant  les  cases  dels 
pagesos,  dels mercaders, dels artesans,... El 
treball per als senyors feudals facilitava el comerç de mercaderies.
Això va fer sorgir els burgs, barris nous amb uns habitants, els burgesos, 
que  no  eren  ni  pagesos,  ni  nobles,  ni  religiosos.  Eren  comerciants, 
hostalers, metges, banquers,... que tenien diners.
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Poc a poc els burgs es van anar convertint en mercats, primer, i en ciutats, 
després. A la ciutat s’hi feien tota classe d’objectes necessaris i, fins i tot, de 
luxe. Hi van néixer molts oficis.

La  gran  demanda  de  productes  fets  a  mà  va  fer  que  els  treballadors 
artesans s’agrupessin en gremis, per defensar els seus interessos i evitar la 
competència.

Les ciutats van créixer i es van convertir en el motor de la societat: s’hi van 
fer grans edificis, es van construir grans esglésies, catedrals; es van crear 
centres d’estudis, universitats, etc...

I una nova força social, els burgesos, va elegir les persones que l’havien de 
governar: l’Ajuntament.

A la plaça més important de les ciutats s’hi construïen els edificis públics: 
l’Ajuntament i la Catedral.

La majoria de catedrals van ser construïdes entre els anys 1200 i  1400, 
seguint un estil artístic anomenat “gòtic”.

L’art gòtic no només es conserva en catedrals i edificis religiosos sinó també 
en construccions civils: palaus i cases dels nobles, drassanes, llotges, .. A 
l’Europa occidental l’art gòtic va substituir l’art romànic.
De  fet,  passejant  pel  centre  històric  de  ciutats  com  Barcelona,  Girona, 
Lleida,  Tarragona,  Besalú,  Tortosa,  Montblanc,  etc...  es  poden  veure 
excel.lents exemples de l’art gòtic a Catalunya. Al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya  (MNAC)  també  hi  podem  trobar  les  obres  gòtiques  més 
importants.

2.1.11  LA CORONA CATALANO-ARAGONESA
L’any 1137 el rei Ramon Berenguer IV es va casar amb Peronella, filla del rei 
d’Aragó,  i  es  van  unificar  els  dos  territoris.  Aquesta  unificació,  que  es  va 
anomenar Corona d’Aragó (o catalano-aragonesa),  va aconseguir allunyar la 
frontera amb els musulmans i recuperar les terres catalanes per sota del riu 
Ebre (Catalunya Nova), i engrandir el territori amb les conquestes de Mallorca i 
les illes Balears, i València.  El rei Jaume I va ser el primer rei de la corona 
catalano-aragonesa  que  va  començar  l’expansió  mediterrània.  Aquesta 
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expansió  comercial  i  política  va  fer  que  Catalunya  visqués  una  època  de 
prosperitat i grandesa, i que augmentés la població..

Però cap a l’any 1300  una gran epidèmia infecciosa, “la pesta negra”,   va 
causar la mort de moltes persones, es van perdre moltes collites, es passava 
fam ... A més a més, altres desgràcies naturals com inundacions i terratrèmols 
van castigar  la  gent  :  sembla  que  en només quaranta  anys,  Catalunya  va 
perdre més de la meitat dels seus habitants. I va tardar gairebé dos-cents anys 
a recuperar el nombre d’habitants que havia tingut.

Així,  amb  un  territori  poc  poblat,  amb  poca  producció  de  la  terra,  amb 
epidèmies ... , fins i tot els burgesos van anar perdent el poder i la importància 
que tenien. 

2.1.12 CATALUNYA FORMA PART D’ESPANYA

Entre els anys 1400 i  1500 Catalunya va viure una època d’inseguretat,  de 
lluites  socials,  revoltes  de  pagesos,  bandolers,...El  feudalisme,  per  moltes 
raons, va entrar en crisi i això va significar el final de l’Edat Mitjana.

En aquells temps, la Corona d’Aragó es va unir amb el regne de Castella i Lleó. 
El  casament  dels  Reis Catòlics (  el  rei  Ferran d’Aragó i  la reina Isabel  de 
Castella) l’any 1469 va unificar tot el territori espanyol, que estava format per 
diversos regnes.
Els Reis Catòlics van recuperar, també, el regne de Granada, últim territori àrab 
de la Península.  D’aquesta manera s’aconseguia la unitat  política i  religiosa 
d’Espanya. 
Amb  el  govern  dels  Reis  Catòlics  començava  un  estil  de  monarquia 
autoritària, que es donaria també als altres països europeus, i que va significar 
el començament de l’Edat Moderna.

A  partir  d’aquells  moments,  Catalunya  va  perdre  protagonisme en  els 
aspectes polítics, econòmics, socials, etc...,  ja que depenia de les decisions 
autoritàries  dels  reis  d’Espanya.  A  més  a  més,  els  grans  descobriments 
geogràfics com la descoberta d’Amèrica (l’any 1492) van fer que el moviment 
comercial ja no fos a la Mediterrània, sinó a l’oceà Atlàntic.

2.1.13 CATALUNYA PERD LES LLIBERTATS
L’any 1700 va morir el rei d’Espanya sense deixar  descendència. Per tal de 
tenir rei, hi havia dues opcions: acceptar un rei de França o acceptar un rei 
d’Àustria.
Catalunya va recolzar la vinguda d’un rei austríac, com a manera de mantenir 
les seves institucions. Però, contràriament a això, Castella volia un rei francès. 
L’ 11 de setembre de 1714 el rei d’Espanya Felip V, de la família francesa dels 
Borbó, va atacar Barcelona i la va sotmetre.
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A partir d’aquell moment, el rei Felip V va suprimir el Govern de la Generalitat i 
altres institucions catalanes de govern, i va imposar unes lleis i un nou sistema 
de  tributs  que  es  controlaven  directament  des  de  Madrid.  Aquestes  lleis, 
conegudes amb el  nom de Decret  de Nova Planta,  van fer  impossible  que 
Catalunya tingués un estat propi; Catalunya es va integrar, definitivament, a la 
monarquia espanyola.

La llengua catalana va ser substituïda per la castellana. I no va ser fins després 
de 150 anys que la cultura i la llengua de Catalunya van tornar a renéixer.

Actualment, el dia 11 de setembre de cada any, celebrem la  Diada Nacional 
de  Catalunya,  per  recordar  el  dia  en  què  Catalunya  va  perdre  les  seves 
llibertats. 

Símbol de la Generalitat de Catalunya

Bandera de Catalunya o Senyera
2.1.14 LA INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA

De l’any 1700 al 1800  la població de Catalunya va augmentar molt,  igual 
que altres zones costaneres de la Península.
De  fet,  l’acabament  de  les  epidèmies  i  la  millora  de  l’alimentació  i  de  les 
condicions de vida de la gent, van fer possible la recuperació econòmica de 
Catalunya

a. es van millorar les tècniques d’agricultura; es produïa blat, oli i vi, 
del qual se n’exportava a altres països
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b. es van crear companyies comercials que organitzaven el comerç 
amb les colònies d’Amèrica

c. es van crear les primeres fàbriques tèxtils;  es van comprar els 
primers telers mecànics. Catalunya va destacar, a partir de l’any 
1.800, per la seva producció tèxtil, la primera i la millor de tota 
Espanya.

A més de l’augment de població i de la creació de moltes fàbriques tèxtils de 
cotó i de llana, Catalunya va estrenar l’any 1848 el primer tren d’Espanya, que 
anava de Barcelona a Mataró. El tren va ser el símbol del creixement industrial i 
comercial.

Igualment, l’aparició de l’electricitat va significar un impuls importantíssim per a 
les  indústries.  Moltes  persones  que  vivien  al  camp  van  traslladar-se  a  les 
ciutats, per poder treballar a les fàbriques.

I com a conseqüència d’aquest desenvolupament industrial, la societat es va 
estructurar  en  dues  classes  socials:  la  burgesia (empresaris)  i  els  obrers 
(treballadors).  I  es  van crear  els  sindicats  per  defensar  els  interessos  dels 
treballadors.

La classe obrera,  cada vegada més nombrosa,  treballava moltes  hores,  en 
males condicions i amb un sal.lari molt baix. Això va fer que les relacions entre 
treballadors i empresaris fossin difícils, donant lloc a la “lluita de classes”

2.1.15 EL FINAL DE LA MONARQUIA I L’ENTRADA DE 
LA      REPÚBLICA A ESPANYA

A partir de l’any 1900 la lluita de classes va continuar, i la inestabilitat política 
es va donar també a Espanya i a tota Europa. Van sorgir ideologies polítiques 
com el socialisme i l’anarquisme, que van provocar forts enfrontaments entre 
classes socials. També a nivell europeu hi va haver moviments revolucionaris: 
la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa...
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A Espanya, governant el rei Alfons XIII, es va instal.lar una Dictadura que va 
suprimir la Constitució, les institucions democràtiques, i els partits polítics. 
A  Catalunya,  la  Dictadura  va  suprimir  qualsevol  forma de govern  propi,  va 
prohibir l’ús de la llengua catalana, de la bandera i de totes les activitats que 
eren pròpiament catalanes. En conseqüència, es van crear moviments polítics 
nacionalistes que proposaven la separació de Catalunya d’Espanya.

Però  aquesta  situació  va  durar  poc:  la  República va  triomfar  sobre  la 
monarquia; va acabar la Dictadura i el rei Alfons XIII va marxar d’Espanya. 

A partir d’aquell moment es va crear un govern republicà que volia fer grans 
reformes socials i polítiques. Va ser un període progressista.

La República volia:

• repartir  les  grans  extensions  de  terra 
entre molts pagesos i acabar, així, amb 
les  grans  propietats  que  només 
beneficiaven a algunes persones

• separar la religió de la política, és a dir, 
que  la  religió  no  influís  en  les  decisions 
polítiques de l’estat

• alfabetitzar tota la població,  creant  una 
escola pública i única per a tots, i acabar 
amb les escoles per a rics i les escoles per 
a pobres

• respectar  les  lleis  autonòmiques  o 
estatuts de  les  diferents  nacionalitats 
històriques  d’Espanya  (Catalunya,  País 
Basc i Galícia

2.1.16  LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME
Però aquest període progressista de la història d’Espanya va durar pocs anys.

L’any 1936 el general Franco, juntament amb els militars contraris a  les idees 
de la República i altres grups  conservadors,  es va  alçar contra el govern 
republicà.
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Va començar una guerra civil que duraria tres anys i que va dividir i enfrontar 
tots els pobles i famílies d’Espanya. Va ser el període més lamentable i tràgic 
de  la  història  recent.  A  més  dels  300.000  morts  que  va  causar,  400.000 
persones  van  haver  de  marxar  d’Espanya  i  anar-se’n  a  viure  a  països 
estrangers, perseguits per les seves idees contràries a Franco.

Milicians anant a la guerra

Amb  la  Guerra  Civil,  Catalunya  va  perdre  totes  les  millores  que  s’havien 
aconseguit en temps de la República.

Novament va començar un període de dictadura que no tolerava cap acció ni 
cap idea que fos diferent a les del govern franquista.  Va ser una època de 
repressió política, social i de  prohibició  de la llengua i la cultura catalana, 
una època que va durar 40 anys.

2.1.17 LA MONARQUIA CONSTITUCIONAL
      I LA DEMOCRÀCIA
Quan l’any 1975 el dictador Franco va morir, Espanya va començar una nova 
etapa, molt desitjada per la majoria dels espanyols: l’entrada de la democràcia 
en la política del país.
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La  democràcia  va  permetre  que  tota  Espanya  recuperés  les  llibertats  que 
durant quaranta anys havien estat prohibides: la llibertat d’expressió, llibertat 
d’associació,... Una de les primeres feines del nou govern va ser l’aprovació de 
les  lleis  que  regulen  els  drets  i  els  deures  dels  ciutadans,  és  a  dir,  la 
Constitució.

L’obertura política va permetre l’existència de  partits polítics i  associacions 
que, en períodes de quatre anys, participen en Eleccions. A les eleccions els 
ciutadans  escullen  els  seus  representants  als  òrgans  de  govern  estatal 
(d’Espanya),  nacional  (de Catalunya)  i  municipal  (Ajuntaments dels  pobles i 
ciutats).
Les primeres Eleccions Democràtiques  van ser el mes de juny de l’any 1977. 
El govern que en va resultar va restablir les autonomies que durant 40 anys 
havien estat suprimides.

A Catalunya, el  mes d’octubre del mateix 1977 començava a governar, una 
altra vegada, la Generalitat de Catalunya.

Actualment, diem que Catalunya és una nació dins de l’estat espanyol.

Les  institucions  polítiques  de  l’estat  espanyol  juntament  amb  la  monarquia 
constitucional (que respecta la Constitució), fan possible que Catalunya tingui 
un govern propi: la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat  té competència de govern en molts aspectes de la vida dels 
catalans, seguint les lleis marcades a l’Estatut de Catalunya, i d’acord amb la 
Constitució Espanyola.

Al Parlament de Catalunya els diputats o representants dels ciutadans elegits 
democràticament,  treballen per  adaptar  les lleis  a  les necessitats  reals  dels 
habitants de Catalunya.

2.1.18 CATALUNYA AVUI

QUI VIU A CATALUNYA

Catalunya  té  7  milions  d’habitants  actualment.  Durant  els  últims  anys  la 
població de Catalunya ha augmentat de manera important: hi  han  immigrat 
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moltes persones procedents de països de tot el món: del Marroc, dels països 
hispanoamericans, del Senegal, del Paquistan, de la Xina, de l’est d’Europa,...
.
ON VIU LA GENT

 La  població  de  Catalunya  està  repartida  de  forma  desigual  en  les  41 
comarques que formen el territori. La majoria dels habitants, més de quatre 
milions  de  persones,  viuen  a  Barcelona  i  a  les  comarques  pròximes  a 
Barcelona, prop de la costa.
Aquestes comarques on es concentren molts habitants, tenen una densitat de 
població molt alta; en canvi, en zones interiors de Catalunya i en comarques 
de muntanya, la densitat de població és baixa.

QUANTA GENT TREBALLA
                                                        
La majoria dels habitants de Catalunya, d’entre 16 i 65 anys, treballen. L’atur 
afecta un 10% de les persones en edat de treballar.

EN QUÈ TREBALLA LA GENT

Els  serveis com comerços, escoles, hospitals, hostaleria, construcció, ... són 
els treballs que donen feina a més treballadors.
També, una quarta part dels treballadors es dedica al treball  en fàbriques o 
indústries diverses. Fins fa pocs anys, la indústria tèxtil va ser molt important a 
Catalunya.
Només una petita part dels treballadors es dedica a l’agricultura, la ramaderia 
i la pesca.

QUINA ÉS L’ECONOMIA DE CATALUNYA

Catalunya és una de les comunitats autònomes més productives d’Espanya. 
Encara que els seus recursos naturals són limitats, la seva situació geogràfica 
ha fet possible el progrés econòmic per la facilitat de relació, tant amb altres 
zones d’Espanya com amb països de tot el món. 

En el periode de temps del 1950 al  1980, a Catalunya es van crear moltes 
indústries, i es necessitava molta mà d’obra. Per això, en aquella època moltes 
persones van emigrar a Catalunya en busca de treball. Va ser la primera gran 
immigració.  Catalunya  va  passar  de  3  milions  d’habitants  a  6  milions 
d’habitants.  Les  persones  venien  d’altres  regions  d’Espanya,  sobretot 
d’Andalusia, de Múrcia i d’Extremadura.

Per la importància de la indústria i el creixement de la població que s’ha donat 
es diu que “Catalunya és la fàbrica d’Espanya” o un dels principals motors de 
la seva economia.

Actualment, Catalunya viu una segona ona migratòria. Des dels anys 1990 el 
nombre d’habitants augmenta cada any amb més rapidesa. Aquesta vegada, 
les  persones  vénen  d’altres  països.  La  immigració  actual  es  dóna  a  molts 
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països d’Europa. I la majoria de persones ja no treballen a les indústries sinó 
als serveis: la construcció, l’hosteleria, el comerç, el turisme, ...

El creixement econòmic de Catalunya també es pot veure en l’existència de 
Caixes d’Estalvis que han crescut, a partir de les inversions privades, i s’han 
convertit  en  un  element  de  molta  influència  per  les  empreses  catalanes  i 
espanyoles.

  Dibuix de l’artista Pere Viver i Aymerich: Paisatge de Terrassa amb fàbriques
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2.2 ITINERARIS D’HISTÒRIA

72



2.2.1 ITINERARI D’HISTÒRIA 1

ON?

A LES RUÏNES D’EMPÚRIES

PER QUÈ?

Per veure on vivien els grecs que van arribar a Catalunya fa uns 2.700 anys.
Per veure on vivien els romans, que van venir fa més de 2.000 anys.

Per  conèixer  la  organització  de  les  ciutats  antigues  i  les  restes  que  es 
conserven al Museu d’Empúries.

Per gaudir d’un paisatge excepcional.

COM S’HI VA?

Les Ruïnes d’Empúries es troben molt  a prop de la ciutat  de l’Escala,  a la 
província de Girona, al Golf de Roses.
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A la població de l’Escala no hi arriba el tren. Així, es pot anar:

• amb cotxe: per l’autopista AP-7, direcció a 
França, sortida 5 “L’Escala-Empúries”

• amb cotxe:per la carretera N-ll, direcció a 
França,  fins  la  cruïlla  d’Orriols.  Des 
d’Orriols hi ha una carretera que porta fins 
a l’Escala

• amb autobús  Sarfa: línia regular diària des 
de  Barcelona,  Girona  i  Figueres  fins  a 
l’Escala.

     Informació Sarfa: Telèfon: 902.302.025
                                                972.301.293

ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ:

• Museu  d’Arqueologia  de  Catalunya- 
Empúries: Telèfon: 972.77.02.08

• Oficina  de  Turisme  de  l’Escala: 
972.77.06.03

INFORMACIÓ GENERAL:

Les Ruïnes d’Empúries tenen molta importància perquè donen molta informació 
de com vivien els primers pobladors de Catalunya.
Les excavacions que, encara ara es van fent, posen al descobert la forma de 
les cases, les habitacions que tenien, els mosaics del terra,... Però també els 
edificis públics com els banys, els temples, els edificis de govern, l’amfiteatre, 
els carrers, etc.. que fan entendre als visitants la grandiositat d’aquelles ciutats i 
la seva organització.

Les ruïnes estan repartides en dos nivells: la part més baixa, més propera al 
mar, correspon a la ciutat grega; la part alta, molt més gran, correspon a la 
ciutat romana.

El  Museu  d’Empúries  conserva  moltes  peces  trobades  en  les  excavacions 
(d’altres peces són al Museu Arqueològic de Barcelona), de molta importància.
El  Museu  ofereix  una  producció  àudiovisual  que  explica  de  manera  molt 
agradable la història de les ciutats d’Empúries.

El Museu d’Empúries forma part del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
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2.2.2 ITINERARI D’HISTÒRIA 2

ON?

AL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
A BARCELONA

PER QUÈ?
Per conèixer les restes més antigues de la història de Catalunya, des de la 
Prehistòria fins a l’Edat Mitjana.

COM S’HI VA?

El Museu Arqueològic està situat des de 1.932 en un antic palau a Montjuic, a 
Barcelona.

Per anar-hi es poden agafar les línies de Metro i Autobusos que portin a la 
Plaça d’Espanya, o fins a Montjuic.

INFORMACIÓ GENERAL

El Museu ofereix una visió de les diverses cultures que han viscut a Catalunya, 
a la Península Ibèrica i a la Mediterrània. Guarda restes d’objectes prehistòrics, 
d’obres gregues, ibèriques, romanes, visigòtiques, etc...

Per a informació més detallada cal adreçar-se a les oficines del Museu:
Passeig de Santa Madrona, 39-41 Parc de Montjuïc
Horaris: De dimarts a dissabte, de 9’30h. a 19h.
              Diumenges, de 10h. a 14’30h.
              Dilluns, tancat.                   
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2.2.3 ITINERARI D’HISTÒRIA 3

ON?

A TÀRRACO (TARRAGONA)

PER QUÈ?

Perquè  l’actual  Tarragona,  Tàrraco  per  als  romans,  va  ser  la  ciutat  més 
important de la província Tarraconense o Hispània Citerior.

Perquè  Tarragona  conserva  moltes  restes  de  l’arquitectura,  l’escultura,  la 
ceràmica, el mosaic, etc... que ens ajuden a conèixer com vivien els romans fa 
2.000 anys.

COM S’HI VA?

Tarragona es troba a 100 Km. de Barcelona. S’hi pot arribar per carretera (N-
340), per autopista (AP-7) i per carreteres comarcals que la comuniquen amb 
altres  ciutats  properes;  també  s’hi  pot  arribar  amb  tren  (Renfe:  des  de 
Barcelona, línies regionals Tarragona, Reus, Tortosa o de llarg recorregut cap a 
València).
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ADRECES I LLOCS D’INFORMACIÓ

• Oficina Municipal de Turisme
C/. Major, 39
Telèfon: 977.238.922

• Ajuntament de Tarragona
Plaça de la Font, 1
Telèfon: 977.232.151

• Oficina de Turisme de la Generalitat
C/. Fortuny, 4
Telèfon: 977.233.415

INFORMACIÓ GENERAL

Fa  més  de  2.000  anys  Tarragona  era  una  ciutat  romana  molt  important. 
Recentment,  la  UNESCO  ha  declarat  Tarragona  com  a  “Patrimoni  de  la 
Humanitat” pel valor de les seves restes històriques.

A continuació es proposen algunes visites pels  monuments i  museus de la 
ciutat, encara que n’hi ha moltes altres, de les que poden informar les oficines 
de turisme.

VISITES A FER:

1. Les muralles romanes i el Passeig Arqueològic:

Rodejant part del centre històric, es conserven 1.000 metres de muralla, 
la quarta part del seu total.
A  la  part  més  baixa  de  la  muralla  es  poden  veure  les  peces  més 
antigues,   pedres  de  mides  gegantines.  Aquesta  muralla  va  ser 
construïda fa 2.300 anys.

2. L’amfiteatre romà:

Es troba a la part baixa del centre històric, tocant al mar.
És l’edifici on es celebraven espectacles públics com els combats entre 
gladiadors i feres. Hi cabien uns 12.000 espectadors.

3. El circ:

S’hi pot entrar des del Pretori, que es troba en una torre de la muralla, al 
costat del Museu Arqueològic.
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És una construcció molt gran, on es celebraven espectacles públics com 
les  curses de carruatges (quàdrigues:  carros tibats  per  4  cavalls).  Hi 
cabien 23.000 espectadors.
El  Circ  de Tàrraco és un dels  circs més ben conservats,  gràcies als 
edificis  que  durant  quasi  2.000  anys  s’han  anat  construint  damunt 
l’estructura antiga i aprofitant els seus materials.

4. El Museu Arqueològic Nacional de Tarragona:

Està situat al costat del Pretori i del Circ.
És l’edifici que guarda les restes romanes més importants de Tàrraco i 
dels pobles propers. Dins del museu, cal posar especial atenció a:

• L’àudiovisual: que informa de la història de 
la ciutat i dels edificis.

• La part  de la  muralla,  sobre la qual  s’ha 
construït el museu.

• Les  restes  de  l’arquitectura  dels  grans 
edificis: columnes, capitells,...

• Els  mosaics:  paviments  de  cases,  fent 
dibuixos delicats amb pedres molt petites.

• Les  escultures:  estàtues  de  déus, 
emperadors i persones importants.

• Les pintures (frescos o pintures a la paret) 
de les cases de persones adinerades, que 
ens informen dels costums dels romans.

5. Altres monuments històrics no romans:

Una vegada a Tarragona, cal aprofitar l’ocasió per a visitar altres restes 
de molt valor històric i artístic:

• La catedral, a la part més alta de la ciutat, 
construïda entre els estils romànic (fa 800 
anys) i gòtic (fa 500 anys).

• El  barri  jueu  o  call,  amb  alguns  carrers 
medievals,  dels  més  bonics  del  centre 
antic.

78



2.2.4 ITINERARI D’HISTÒRIA 4

ON?

AL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 

PER QUÈ?

Per conèixer  les obres d’art  dels  estils  romànic i  gòtic  que es conserven a 
Catalunya.

El Museu Nacional d’Art conserva, també, obres d’altres estils artístics.

COM S’HI ARRIBA?

El MNAC està situat a Barcelona, a la muntanya de Montjuic. Aquest museu 
s’ha  instal.lat  en  el  Palau  Nacional  de  Montjuic,  un  gran  edifici  que  es  va 
construir l’any 1.929 per l’Exposició Universal.            

A continuació hi ha la informació dels transports públics que hi porten:
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Amb transport públic: 

Metro
Autobusos
Bus Turístic
Tren turístic de Montjuïc
FGC: Tren de la Generalitat

L1 i L3 (Pl. Espanya)

50 (Av. De l'Estadi/Piscines Picornell) 
13 (Av. Marquès de Comillas/Poble Espanyol) 
55 (Museu MNAC/Museu Etnològic) 
37, 57 i 157 (Pl. Espanya-Av. Paral·lel) 
91, L71, L75, L80 i L95 (Gran Via-Pl. Espanya) 

9 i 56 (Gran Via-Pl. Espanya) 
27, 30 i 109 (Pl. Espanya-Tarragona)

MNAC

(consulteu les dates de funcionament)

Línies Manresa i Igualada (Pl. Espanya)

ADRECES I PUNTS D’INFORMACIÓ

Al mateix MNAC:
Palau Nacional. Parc de Montjuic
Telèfon: 93.622.03.76
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INFORMACIÓ GENERAL

ART ROMÀNIC:

Una de les col.leccions més importants del Museu és la de l’Art Romànic: es 
conserven pintures i escultures del període de temps que va de l’any 1.000 fins 
al 1.300, aproximadament.

Cap  a  l’any  1.920  les  pintures  van  ser  arrancades  del  seu  lloc  original 
(esglésies de pobles de muntanya, molt sovint) i  traslladades al Museu, per 
poder-les conservar amb tots els materials necessaris i perquè les poguessin 
visitar més persones.

Les pintures romàniques més importants del Museu són les de les esglésies de 
Sant Climent i Santa Maria de Taüll, a la vall de Boí-Taüll, al Pirineu. 

Aquestes  pintures  van  ser  fetes  a  la  paret  (frescos),  al  voltant  de  l’altar 
(àbsis).Tenen  molta  importància  per  la  qualitat  del  seu  dibuix  i  per  la 
conservació dels colors. Mostren la imatge de Déu i de la Mare de Déu amb 
molta solemnitat i grandiositat. Les imatges d’aquests frescos eren una manera 
d’explicar les històries religioses als cristians de fa 1.000 anys.

També són molt importants les pintures sobre fusta, com el Frontal de la Mare 
de Déu d’Avià, entre d’altres. 

Es poden observar escultures en pedra (capitells de columnes) i escultures en 
fusta (diverses talles de la Mare de Déu). És important el Crist a Creu, també 
anomenat Majestat Batlló, de fa 900 anys.

Frontal de la Mare de Déu d’Avià
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ART GÒTIC:

La col.lecció d’Art Gòtic mostra les obres d’art de Catalunya i dels territoris amb 
els  que  tenia  relació  entre  els  anys  1.200  i  1.400,  aproximadament.  Cal 
recordar que en aquella època Catalunya , amb el rei de la Corona d’Aragó, 
tenia molta importància per tota la Mediterrània.

S’han conservat obres religioses, però també obres decoratives no religioses. 
El MNAC ens presenta mostres importants de la pintura gòtica, tant en parets 
com sobre fusta (retaules de les esglésies), decoració de palaus,...). Són obres 
d’art que tenen una antiguitat de 600 anys.

Cal  destacar la importància  del  retaule de Sixena,  de l’autor  Pere Serra;  el 
retaule de Santa Bàrbara, de Gonçal Peris i la Mare de Déu dels Consellrers, 
de Lluís  Dalmau.  També té  importància Sant  Jordi  i  la  princesa,  de Jaume 
Huguet.

Mare de Déu dels Àngels, de Pere Serra
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2.2.5 ITINERARI D’HISTÒRIA 5 

ON?

AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA

PER QUÈ?

Perquè passejant pel Barri Gòtic ens fem una idea de la importància que van 
tenir les ciutats fa 500 anys; de com vivien i de com construïen.

El Barri Gòtic de Barcelona i els barris medievals de les ciutats catalanes són, 
encara  ara,  el  centre  de  la  ciutat,  el  centre  històric  o  casc  antic.  Moltes 
vegades, el centre històric és també el centre comercial.

COM S’HI VA?

El Barri Gòtic de Barcelona és al centre de la ciutat. Prendrem com a referència 
la Catedral o la Plaça de Sant Jaume, ja que aquests llocs formen part del Barri 
Gòtic.
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INFORMACIÓ GENERAL

L’itinerari que es proposa vol servir de petita guia per a les persones que no 
coneixen o no han parat atenció al barri més antic de Barcelona.

El Barri Gòtic rep aquest nom perquè la majoria de cases i edificis d’aquest 
barri  van  ser  construïts  a  l’Edat  Mitjana,  a  l’època  en  què  les  ciutats  van 
començar a créixer. Recordem que entre els anys 1.200 i 1.600 molta gent del 
camp va anar  a  viure a  les  ciutats.  Moltes persones van aprendre un ofici 
artesà i van obrir tallers, comerços,... Va ser l’època de construcció de grans 
edificis públics (catedrals,  edificis del govern,...)  i  també d’edificis particulars 
(cases, palaus, ...).

El Barri Gòtic de Barcelona va créixer al voltant de l’antiga ciutat romana. Per 
això, quan es passeja pel Barri Gòtic, sovint es troben restes de l’arquitectura 
romana enmig d’edificis medievals.

Actualment, a les ciutats que encara conserven bona part del barri medieval, 
els ajuntaments i la Generalitat procuren mantenir la zona en bones condicions 
de conservació (reparació d’edificis, neteja, vigilància...)  perquè donen molta 
importància a la història de la ciutat.

Un possible passeig pel Barri Gòtic de Barcelona podria ser:

1. Començar a la Plaça Nova i seguir per l’Avinguda de la Catedral. Veure 
la Catedral gòtica, construïda a partir de l’any 1.300 i els edificis del seu 
voltant, la Casa del Degà i la Pia Almoina, també de la mateixa època. Si 
es  visita  la  catedral  per  dins  es  podrà  observar  els  detalls  de 
l’arquitectura, la fusteria, l’art dels vitralls,...

2. Just a l’esquerra de la Catedral s’entra pel carrer dels Comtes. És on hi 
vivien  els  Comtes de  Barcelona.  S’hi  pot  veure el  Museu Marès i  el 
Palau del Lloctinent.

3. Girant a l’esquerra es troba la Plaça del Rei, amb el Palau Reial Major i 
la Capella Reial o Capella de Santa Àgata. Tota aquesta plaça té un 
encant especial. Actualment s’hi troba el Museu d’Història de la Ciutat.

4. Si es pren el carrer del Veguer s’arriba al carrer de la Llibreteria. Girant a 
la dreta s’arriba a la Plaça de Sant Jaume. L’edifici  de la dreta és el 
Palau de la Generalitat de Catalunya i el de l’esquerra, l’Ajuntament de 
Barcelona.

5. Agafant el carrer del Bisbe, al costat mateix del Palau de la Generalitat, 
s’arriba una altra vegada a la Plaça Nova, el punt de partida.
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ADRECES I PUNTS D’INFORMACIÓ

Els itineraris que es poden fer pel Barri  Gòtic són diversos. Per això, és bo 
demanar informació als llocs d’informació turística.

• BARCELONA
      Oficina de Turisme
      Plaça de Catalunya, 17, soterrani
      Telèfon: 807.117.222

A part d’aquest itinerari, moltes altres ciutats de Catalunya conserven part del 
que va ser la ciutat medieval. Sempre que sigui possible, és interessant visitar 
ciutats com Girona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Besalú, Ripoll, Tortosa,etc...

A Girona cal visitar el Barri Vell, al centre, al voltant de la Catedral: carrers de 
Ballesteries, de l’Argenteria, de la Força, dels Ciutadans,...

• GIRONA
      Oficina d’Informació Ciutadana
      Plaça del Vi, 1
      Telèfon: 972.419.010

A Lleida cal visitar la Seu Vella i els carrers més antics: carrer de Cavallers, 
Portal de Sant Martí, La Panera,...

• LLEIDA
     Turisme  de Lleida
     Carrer Major, 31 bis
     Telèfon: 902.250.050

A  Tarragona  cal  visitar  el  casc  antic,  situat  entre  la  Catedral,  les  muralles 
romanes i la Rambla Vella: carrer Major, carrer de la Merceria, Baixada de la 
Misericòrdia, Plaça de la Font,...

• TARRAGONA
     Oficina Municipal de Turisme
     Carrer Major, 39
     Telèfon: 977.238.922
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2.2.6 ITINERARI D’HISTÒRIA 6

ON?

AL MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA
I LA TÈCNICA DE CATALUNYA A TERRASSA

PER QUÈ?

Per  conèixer  la  història  de  la  ciència,  de  la  tècnica  i  del  procés 
d’industrialització de Catalunya

COM S’HI VA?

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és un museu que es 
troba repartit per diversos pobles i ciutats de Catalunya, en els llocs on hi ha 
exemples importants de ciència i tecnologia. Aquí es proposa la visita al Museu 
central, el que està a la ciutat de Terrassa.
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Per arribar-hi es poden utilitzar aquests plànols:

• Amb  cotxe,  Terrassa  està  comunicada 
amb  Barcelona  per  l’autopista  C-55  i 
també per la  E-9. 

• Amb  tren,  tant  amb  RENFE  com  amb 
Ferrocarrils de la Generaltat (FF.CC) hi ha 
un servei de trens de rodalies amb molta 
freqüència, des de la Plaça de Catalunya 
de Barcelona.

ADREÇA:

El mNACTEC està a Terrassa, a la Rambla d’Ègara, 270
Telèfon: 93.736.89.66

Horari: De dimarts a divendres, de 10h. a 19h.
            Dissabtes, diumenges i festius, de 10h. a 14’30h.
            Juliol i Agost, de 10h. a 14’30h.
            Dilluns, tancat.
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INFORMACIÓ GENERAL 

El Museu Nacional de la Ciència i  la Tècnica de Catalunya a Terrassa està 
situat a l’interior d’una antiga fàbrica tèxtil molt important.

La fàbrica, construïda l’any 1.907, va ser durant molts anys una fàbrica molt 
gran, amb maquinària molt moderna per l’època i amb molts treballadors. S’hi 
fabricaven teixits de llana, i  s’hi feien tots els processos; des de la llana de 
l’ovella fins al teixit.

Però  també  té  molta  importància  perquè  l’edifici  és  la  millor  obra  d’art  de 
l’arquitectura modernista industrial. Tant la seva forma exterior com els espais 
interiors són molt interessants, amb un estil diferent a la majoria de fàbriques. A 
dins, es poden veure l’arquitectura i la maquinària originals de la fàbrica.

El Museu ens ensenya les exposicions permanents:

1. LA FÀBRICA TÈXTIL: L’arquitectura de la fàbrica, per fora i per dins, 
amb la sala dels telers (màquines de teixir), la màquina de vapor que 
feia moure els telers, els forns on es feia el vapor i les carboneres on es 
guardava  el  carbó  per  als  forns.  També  s’ensenya  tot  el  procés  de 
fabricació dels teixits.

2. L’  HOMO  FÀBER:  L’evolució  de  la  tècnica  i  la  ciència  (invents, 
màquines, ...) des de la prehistòria fins a l’actualitat, repassant totes les 
èpoques de la història.

3. ENÈRGEIA:  Diverses  experiències  sobre  l’energia  (des  de  l’energia 
humana i animal fins a l’energia de l’aigua, del vent, de l’electricitat, del 
gas,  del  petroli,...)  amb demostracions com descàrregues elèctriques, 
molí de vent que treu aigua, ...

4. EL TRANSPORT:  La col.lecció de cotxes, motos, bicicletes, camions, 
avions,... fan conèixer la història del transport a Catalunya, des de l’any 
1.857 fins l’actualitat.

El  Museu de la  Ciència  i  la  Tècnica  de Catalunya presenta,  a  més de les 
exposicions  permanents,  altres  exposicions  temporals  que  es  poden  visitar 
durant alguns mesos.
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2.2.7 ITINERARI D’HISTÒRIA 7

ON?

AL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

PER QUÈ?

Per tenir informació de la història de Catalunya, des de la prehistòria fins a 
l’actualitat.

Perquè  el  Museu  explica  tots  els  fets  importants  de  la  història,   posant 
exemples  de  fàcil  comprensió,  adaptats  a  tots  els  visitants.  Els  objectes, 
il.lustracions, reproduccions, etc... del museu fan que la visita sigui formativa i 
agradable al mateix temps.
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COM S’HI VA?

El Museu d’Història de Catalunya és a Barcelona, a la Plaça de Pau Vila, 3 
(Palau de Mar).
Telèfons: 93.225.47.00/ 93.225.47.26/ 93.225.47.32

El Museu d’Història de Catalunya és al barri de La Barceloneta, davant del mar.

L’edifici del Museu, també conegut com “Palau de Mar” és un edifici antic, molt 
elegant.  Va  ser  construït  l’any  1.881  per  servir  de  magatzem  de  les 
mercaderies  del  port  de  Barcelona.  Per  dins,  l’edifici  ha  estat  totalment 
reformat. Les seves modernes instal.lacions contrasten amb l’estil clàssic del 
seu exterior.

S’hi pot arribar:
• amb els autobusos de Barcelona: 14, 17, 

19, 36, 39, 40, 45, 51, 57, 59, 64 i 157.

• Amb  el  Metro:  Línia  4  (groga),  parada 
“Barceloneta”

HORARIS DE VISITA

De dimarts a dissabte: de 10h. a 19h.
Dimecres:                     de 10h. a 20h.
Diumenges i festius:     de 10h. a 14’30h.            
Dilluns no festius:          tancat
El primer diumenge de cada mes: entrada gratuïta
Es poden fer visites guiades per a grups, reservant per telèfon.
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INFORMACIÓ GENERAL:

A les exposicions permanents del Museu d’Història de Catalunya es pot trobar 
la següent informació :

1. LES ARRELS:  La Prehistòria, el  poblament de grecs, ibers,  romans i 
visigots. 

2. EL NAIXEMENT D’UNA NACIÓ: Des de l’entrada de l’exèrcit musulmà 
l’any  711,  fins  els  anys  1.100,  quan  Catalunya s’uneix  a  la  Corona 
d’Aragó;  mentres el feudalisme és l’estil de poder dominant.

3. LA MAR NOSTRA: Des dels anys 1.200, quan la Corona de Catalunya i 
Aragó  conquesten  Mallorca  i  València;  quan  Catalunya  té  un  gran 
creixement militar i comercial per tota la Mediterrània; quan les ciutats 
creixen; quan la Pesta Negra acaba amb la vida de moltes persones... 
fins que el rei Ferran es casa amb la reina de Castella, l’any 1.469. A 
partir d’aquell moment la història de Catalunya va lligada a la història 
d’Espanya.

4. A LA PERIFÈRIA DE L’IMPERI: Des de l’any 1.500 fins a l’any 1.714, 
època en què Catalunya perd la seva autonomia dins d’Espanya. I se 
suprimeix la constitució i les institucions catalanes.

5. VAPOR  I  NACIÓ:  De  l’any  1.700  a  l’any  1.900.  És  l’època  de  la 
industrialització  que porta  a  un  gran creixement  econòmic,  a  la  lluita 
entre  classes  socials,  ...  i  al  renaixement  de  la  llengua  i  la  cultura 
catalana. 

6. ELS ANYS ELÈCTRICS:  Del  1.900 en  què  apareix  l’electricitat  i  els 
combustibles  derivats  del  petroli.  És  l’època  del  gran  creixement 
industrial que va provocar la primera gran immigració a Catalunya. És 
l’època de la proclamació de la República l’any 1.931, i  de la Guerra 
Civil, del 1.936 al 1.939.

7. DESFETA I REPRESA: Des de l’any 1.939 fins a l’any 1.975, en què 
Catalunya  va  viure  reprimida  sota  el  franquisme.  I  l’arribada  de  la 
Democràcia l’any 1.979.

Al Museu també s’hi poden trobar exposicions temporals sobre diferents temes, 
que es poden visitar durant alguns mesos.
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              BLOC 3
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3.1  ART    I   ARTISTES   A   CATALUNYA

Estudiar amb profunditat  tots els estils artístics de Catalunya durant la seva 
història és una feina llarga. Però conèixer les característiques bàsiques dels 
estils més coneguts és interessant i recomanable.

A  continuació  es  presenta  una  informació  senzilla  dels  estils  artístics  més 
abundants  a  Catalunya  i  que,  encara  ara,  es  poden  observar  en  pobles  i 
ciutats: l’Art Romànic, l’Art Gòtic i l’Art Modernista.

També  s’ofereix  una  informació  bàsica  sobre  artistes  que  han  viscut  a 
Catalunya i tenen un reconeixement universal: Gaudí, Picasso, Dalí i Miró.

                                Joan Miró: Pagès català al clar de lluna
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3.1.1  EL ROMÀNIC A CATALUNYA
 
L’Art Romànic es va fer des dels anys 900 fins als 1200, a l’Edat Mitjana, a tota 
l’Europa occidental.

El  Romànic  es  va donar,  sobretot,  en la  construcció  d’edificis,  és  a dir,  en 
l’arquitectura. Les escultures i les pintures romàniques es feien amb la intenció 
de completar els edificis.

L’estil romànic volia copiar l’estil artístic de l’antic imperi romà; d’aquí li ve el 
nom. Però també utilitzava formes i elements germànics, bizantins I islàmics, 
depenent de la zona europea on es feia. 
A cada país es va intentar seguir el mateix estil, però amb les característiques 
pròpies de cadascun.

- ELS EDIFICIS

L’estil  romànic es va donar, principalment, en edificis religiosos com esglésies i 
monestirs,  i també en els castells.

              Església romànica de Sant Feliu de Barruera /Alta Ribagorça)
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- CARACTERÍSTIQUES DE L’ARQUITECTURA 
ROMÀNICA:

1. Els  edificis  romànics  són  construïts  amb  pedra.  Moltes  vegades 
tenen  contraforts o  parets  afegides  a  les  parets  principals,  per  a 
reforçar-les.

2. Les  parets  tenen  poques  obertures.  Les  finestres  són  petites  i 
estretes. Per això, l’interior dels edificis és fosc, amb poca llum.

3. Tant a l’exterior com a l’interior,  la forma que predomina és el “mig 
punt”.  Així,  tant  les  finestres,  com  el  sostre  i  les  columnes  que  el 
sostenen, fan servir l’arc de mig punt.

Monestir romànic de Sant Pere de Rodes, a l’Alt Empordà
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- L’ESCULTURA ROMÀNICA:

L’escultura sobre pedra  es feia per a completar la construcció dels edificis, i 
també per a decorar-los. 

Les escultures es feien, sobretot, en capitells, damunt les columnes i pilars, i 
també a les portalades exteriors.

Normalment, les escultures representaven histories de la Bíblia i altres llibres 
religiosos. Les escultures volien explicar històries sagrades, ja que en aquella 
època, la majoria de la gent no sabia llegir els llibres.

Sovint  els  personatges de  les  escultures  són  desproporcionats  i  poc 
realistes. Les imatges omplen tot l’espai dels capitells o portalades i no queda 
lloc per al fons o per a paisatges. Per això moltes vegades, a les escultures 
romàniques s’hi  veuen els personatges apretats,  fins i  tot  deformats, per tal 
d’omplir tot l’espai.

Monestir de Sant Pere de Besalú. Capitells romànics
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- LA PINTURA ROMÀNICA:

La pintura romànica es feia per a cobrir i  decorar les parets interiors i els 
sostres de les esglésies.

Les pintures a les parets utilitzaven la tècnica del fresc, o pintura sobre una 
capa humida i fresca de calç. S’havien de fer amb rapidesa, abans que la calç 
s’assequés.
Aquesta tècnica, que absorbeix molt el color, ha fet possible que després de mil 
anys encara es puguin admirar les pintures de l’Edat Mitjana.

A més de la pintura al fresc, també es feien pintures sobre fusta.

Les imatges  pintades,  igual  que  en  les  escultures, volien explicar  histories 
religioses i morals.

Les pintures representen, en molts casos, les imatges de Déu i de la Mare de 
Déu. Són imatges molt expressives.

Els colors que utilitzen són vius I el contorn de la figura es veu ressaltat per 
un dibuix negre gruixut. 

Igual que en l’escultura, a les pintures romàniques no s’hi veu el fons ni cap 
paisatge, sinó que les imatges, en un sol pla, omplen tot l’espai.

Pintura sobre fusta, cap al final del romànic
Frontal de la Mare de Déu del Coll, d’Osor (Girona)
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3.1.2 EL GÒTIC A CATALUNYA 

L’estil artístic gòtic va néixer a França, prop de París, a finals dels anys 1100. 
Des dels anys 1200 fins als anys 1400 va ser l’estil utilitzat en la construcció 
d’edificis religiosos a gran part d’Europa.

Però l’art gòtic no només va marcar l’estil de les esglésies i catedrals. També 
es  va  practicar  en  la  construcció  d’edificis  civils:  llotges (edificis  on  es 
reunien  els  comerciants),  palaus,  edificis  de  govern,  fonts,  ponts,  etc... 
L’aparició de l’art gòtic va coincidir amb el naixement i creixement de les ciutats 
importants.

- ELS EDIFICIS

En els primers temps, l’art gòtic tenia encara molta influencia del romànic, amb 
construccions robustes i pesants.
Però  amb  el  pas  dels  anys  i  el  descobriment  de  noves  tècniques  de 
construcció, es van aixecar edificis  alts, lleugers, elegants i amb elements 
decoratius molt ben treballats. A l’interior, els edificis donaven sensació de 
grandesa, però també d’acolliment.

Pati del Palau de la Generalitat, a Barcelona. Gòtic, any 1.420
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- CARACTERÍSTIQUES DE L’ARQUITECTURA GÒTICA:

1. Igual que en el romànic, els edificis són de pedra, encara que més 
polida i ben tallada.

2. Es fan servir contraforts per reforçar les parets tan altes de les 
catedrals.

3. Les parets  tenen  finestres,  també  altes i  esveltes,  amb vitralls  de 
color. La llum entra per les finestres i il.lumina l’interior. L’interior és clar.

4. La forma geomètrica més utilitzada és  l’arc apuntat,  o arc acabat en 
punta. Aquest arc és més lleuger que el romànic. S’utilitza aquesta forma 
en la construcció de finestres, portes, sostres, arcades entre columnes 
o pilars, etc...

Església de Santa Maria de l’Aurora, a Manresa. Exterior.

Església de Santa Maria de l’Aurora, a Manresa. Interior.
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- L’ESCULTURA GÒTICA

Les escultures gòtiques solien fer-se per a decorar els edificis, sobretot, 
les portalades de les catedrals.

Les escultures es feien amb pedra, encara que també s’utilitzava la fusta 
per a fer imatges als interiors.

Les  imatges  tenien  un  aspecte  molt  natural,  més  humà  que  en  el 
romànic.  Els personatges volien semblar reals; eren esvelts i el seu cos 
demostrava  el  moviment,  els  gestos,…  Les  expressions  de  la  cara 
demostraven  els  sentiments:  l’alegria,  el  dolor,...,  i  representaven 
histories religioses.

                

         Sant Carlemany Mare de Déu de Sanaüja
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- LA PINTURA GÒTICA

A l’època de l’Art Gòtic la pintura es feia, principalment, sobre fusta.

Les pintures “al fresc” romàniques ja no es feien, perquè a les parets de les 
esglésies no hi havia prou espai, per l’existència de finestres i obertures.

Així, la pintura es va fer molt sovint sobre fusta, per decorar espais més petits.

Els  retaules són  pintures  sobre  fusta  que  acostumaven  a  posar-se  a  les 
esglésies, damunt dels altars. Moltes vegades, els retaules  representaven la 
història d’un personatge religiós, en diferents moments de la seva vida. Per 
això,  en  molts  retaules,  s’hi  veu  un  grup  de pintures  que van  seguint  una 
mateixa història.

La pintura gòtica, igual que l’escultura, presenta unes imatges que semblen 
reals, que volen demostrar moviment, sentiments, etc... Els colors de les 
pintures són vius i lluminosos.

La Mare de Déu dels Consellers, al MNAC, a Barcelona
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3.1.3 EL MODERNISME

El Modernisme és més que un estil artístic; és una manera d’entendre el món. 
Es va donar, amb diferents noms, a Occident (països d’Europa i d’Estats Units), 
entre els anys 1.880 i 1.910.

Va  ser  un  moviment  cultural  que  volia  trencar  amb  el  passat  immediat. 
Proposava noves formes d’expressió, tant en ideologies com en la cultura i l’art.

Va ser com un impuls que va sorgir a conseqüència del progrés que va portar 
la industrialització. 
Però, també com a conseqüència de la industrialització, proposava maneres 
d’evadir-se,  com un somni,  de la  dura realitat  del  treball.  Per això,  en l’art, 
utilitzava formes i imatges ideals, molt boniques, com de somni...

El Modernisme es va donar en totes les àrees de la cultura: en la literatura, en 
urbanisme i habitatges, en la decoració, en joies, en cartells d’espectacles,...

Però les idees i l’estil modernista van durar poc temps: van començar com una 
“moda”, amb rapidesa, i va desaparèixer, també, al cap de pocs anys.

                Casa Milà o La Pedrera, al Passeig de Gràcia de Barcelona
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- CARACTERÍSTIQUES DE L’ART MODERNISTA

1. S’inspirava en l’art de l’Edat Mitjana, sobretot en el gòtic; i també en l’art 
japonès, islàmic,...

2. Utilitzava la línia corba, com si donés moviment als objectes, edificis, 
imatges,...

3. Feia  servir  colors  freds,  transparents  i  contrastats:  verd,  violeta, 
taronja,..

4. Els temes preferits eren les imatges de Natura: flors, insectes, ocells, 
núvols, ...

5. En  els  edificis,  l’arquitectura,  l’escultura,  la  pintura  i  els  objectes 
decoratius es complementaven els  uns als  altres.  S’utilitzaven moltes 
tècniques decoratives: el vitrall, la forja, la marqueteria, el mosaic, 
el teixit,...

A Catalunya, l’Art Modernista va ser molt popular. Tant es va donar en edificis 
públics  com  particulars,  en  cases  adinerades  i  en  cases  modestes,  en 
comerços, en indústries,...

En  moltes  ciutats  es  poden visitar  itineraris  modernistes,  com a Barcelona, 
Mataró, Reus, Terrassa, entre d’altres.

Cal destacar els arquitectes Lluís Domènech i Montaner, autor del Palau de la 
Música  Catalana,  el  Castell  dels  Tres  Dragons  (Parc  de  la  Ciutadella),  a 
Barcelona; i de l’Institut Pere Mata (hospital psiquiàtric) a Reus.
També, Antoni Gaudí, autor de molts edificis i  obres publiques com el Parc 
Güell, la Casa Milà (la Pedrera, al Passeig de Gràcia), la Sagrada Família,... a 
Barcelona.
I Lluís Moncunill, autor de la Fàbrica Aymerich i Amat (Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya), a Terrassa.

Claraboia del Palau de la Música Catalana
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3.1.4 ANTONI GAUDÍ
Antoni  Gaudí  i  Cornet  (1.852-1.926)  va  ser  un  arquitecte  excepcional.  La 
importància de la seva obra és tan gran, que és coneguda a tot el món.

L’estil de les seves obres és diferent a tots els estils artístics. Ell va crear un 
estil propi d’arquitectura.

Gaudí va aprendre directament de la Natura. Va observar amb molta atenció 
tots els detalls de les plantes, dels animals, de l’home, del cel, de la terra, ... 
des del més petit detall al més gran.

Tenia una gran imaginació i  reproduïa els elements de la Natura amb unes 
formes meravelloses que semblaven tenir  moviment.  També el  color era un 
aspecte important de les seves obres.

Així,  les seves obres,  encara que naixien de l’observació  directa,  acabaven 
sent molt originals en la forma i el color.

Gaudí  va  estudiar  amb  profunditat  la  ciència,  la  tècnica  i  l’art.  El  domini 
d’aquestes matèries li va permetre aixecar edificis tan importants i originals com 
el temple de la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera i la casa Batlló, entre 
altres, a Barcelona. També es pot observar l’obra de Gaudí en altres llocs de 
Catalunya i d’Espanya.

A  més  de  l’arquitectura,  Gaudí  va  dissenyar  elements  decoratius  per  als 
edificis:  mobles  de  fusta,  mosaics  de  ceràmica,  vitralls,  baranes  de  ferro, 
llums,...

Actualment,  l’obra  d’Antoni  Gaudí  és  admirada  per  totes  les  persones  que 
visiten Barcelona.

Decoració d’un banc del Parc Güell, a Barcelona
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3.1.5 PABLO PICASSO
Pablo  Ruiz  Picasso  (1.881-1.973)  va  ser  el  pintor  més  important  del  segle 
passat.  Des de molt  jove fins a la seva mort  Picasso va ser un geni  de la 
pintura.

La  pintura  de Picasso destaca pels colors  i  les  formes  que  utilitza; però 
sobretot, per l’humanisme,  per  la  manera de mostrar  els  sentiments  de les 
figures que pinta o dibuixa. Té molta preocupació per mostrar els problemes 
dels homes de la seva època. Per això, els seus personatges solen ser gent 
humil, que deixen veure els seus sentiments. D’aquest estil de pintura se’n diu 
“expressionisme”.

Les pintures de Picasso passen per diferents etapes,  cadascuna amb unes 
característiques.  Les  etapes  més  conegudes  són:  l’època  blava,  on  els 
diferents tons de blau omplien l’espai; l’època rosa, on el color rosa es barreja 
amb tocs de blau; l’etapa cubista, on les figures es descomponen en formes 
geomètriques.

Picasso va passar els anys de la seva joventut a Barcelona, ciutat amb la que 
se sentia molt lligat. El Museu Picasso exposa una part molt important de la 
seva obra.

Dona plorant. Pablo Picasso 1937
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3.1.6 JOAN MIRÓ
Joan Miró (1.893-1.983) és un dels pintors catalans moderns més conegut al 
món. El seu estil, tan personal, l’ha fet diferent de molts altres pintors de la seva 
època.

Per pintar els seus quadres Miró s’inspira en coses reals i en la natura.
Amb la seva mirada, el pintor observa tots els detalls i les parts dels objectes, 
de les persones, dels animals...., tal i com ho faria un nen. Miró interpreta la 
realitat i li dóna moviment.
Els personatges dels seus quadres, encara que no semblen reals, són inspirats 
en la realitat. Aquest estil és conegut amb el nom de surrealisme

La característica més important de la pintura de Miró és el color.

Els murals de Miró es poden veure en diferents països, a l’aire lliure i a l’interior 
d’edificis: a París, a Nova York, a Barcelona,...

A Barcelona, Miró va crear el Centre d’Estudis d’Art Contemporani “Fundació 
Miró”, on s’hi pot veure part de la seva obra.

Personatge i ocell. Joan Miró 1948
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3.1.7 SALVADOR DALÍ
Salvador Dalí (1.904-1.989) és, igual que Picasso i Miró, un altre pintor de fama 
mundial.

Dalí va ser un home inquiet i extravagant. I aquesta manera de ser es reflexa 
en totes les seves obres.

Igual que Picasso, la pintura de Dalí va passar per diferents èpoques o estils. A 
l’època realista, va dibuixar i pintar amb tanta perfecció, que fins i tot la pintura 
semblava una fotografia. Aquest és l’estil  hiperrealista. A l’ època surrealista, 
les  figures  pintades  semblaven  transformar-se  en  objectes,  persones, 
paisatges... d’un altre món. El món de la fantasia passava davant de la realitat.

A Figueres, al Museu Dalí es pot veure una bona part de l’obra de Salvador 
Dalí.

La persistència de la memòria. Salvador Dalí 1931
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4.1 LES FESTES DE CATALUNYA
A Catalunya , com a la resta d’Espanya , es celebren festes religioses i festes 
que no tenen cap relació amb la religió.

- FESTES D’ORIGEN RELIGIÓS A TOTA ESPANYA

Les festes religioses són les que determina l’Església Catòlica. Són:

• Al mes de gener: La Diada de Reis (6 de gener)
• Al març o abril:    La Setmana Santa (dies variables)
• A l’agost:             El dia de la Mare de Déu: Santa Maria (15 d’agost)
• Al novembre:       El dia de Tots Sants i dels Difunts )1 de novembre)
• Al desembre:       La Immaculada Concepció (8 de desembre) 
                                  Nadal i Sant Esteve (25 i 26 de desembre)

- ALTRES FESTES  A TOTA ESPANYA

Les festes que no són religioses i que es celebren a tot l’estat espanyol són:

• Al mes de gener: El Dia de Cap d’Any (1 de gener)
• Al maig:               El Dia del Treball (1 de maig)
• A l’octubre:          El Dia de la Hispanitat (12 d’octubre)
• Al desembre:       El Dia de la Constitució (6 de desembre)

- FESTES PRÒPIES DE CATALUNYA

A Catalunya es celebren, a més a més, unes festes que li són pròpies:

• Al mes d’abril: Sant Jordi (23 d’abril)
• Al juny:            Sant Joan (24 de juny)
• Al setembre:    La Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre)

Tots els pobles i ciutats de Catalunya tenen també dos dies de festa a l’any, 
aprovats pels ajuntaments. 
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4.1.1 LA FESTA DE SANT JORDI

Catalunya celebra la festa de Sant Jordi igualment com altres països d’Europa 
que també tenen el sant com a patró: Anglaterra, Grècia,...

Sant Jordi, personatge de les llegendes més antigues, és el protagonista de 
celebracions diverses a pobles, ciutats, escoles, etc... La seva llegenda dóna 
lloc a obres de teatre, concursos literaris, ... És un sant molt popular.

El dia de Sant Jordi, el 23 d’abril, coincideixen dues celebracions:

• El Dia de la Rosa: seguint un costum de l’Edat Mitjana, d’oferir una rosa 
a les noies.

• El Dia del Llibre: per recordar la data en què van morir dos escriptors 
molt  importants:  l’espanyol  Miguel  de  Cervantes  i  l’anglès  William 
Shakespeare.

Des de l’any 1.929, el dia de Sant Jordi, es celebra juntament el Dia de la Rosa 
i el Dia del Llibre. Així,els homes regalen una rosa a la dona que estimen, i les 
dones  regalen  un  llibre  al  seu  estimat.  És  la  festa  de  les  persones  que 
s’estimen.

Amb els anys, el regal de la rosa i del llibre s’ha anat ampliant i no només els 
enamorats reben aquests regals. El dia 23 d’abril es venen moltes roses i molts 
llibres...

Un fet curiós és que la festa de Sant Jordi no es fa un dia festiu, sinó laborable.
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4.1.2  LA FESTA DE SANT JOAN

El dia 24 de juny es celebra la Festa de Sant Joan. És una festa molt antiga, 
que celebra el Solstici d’Estiu; és a dir, es celebra que és el dia amb més hores 
de llum i la nit més curta de l’any.

Des de fa molts anys, per Sant Joan la tradició dedica una especial atenció a la 
Natura: sobretot, a les plantes i al foc.
Així,  es diu que per Sant  Joan les plantes creixen més de pressa, que les 
plantes curatives curen més, ... Igualment,  diu la tradició que les flames del foc 
treuen els mals i fan que la gent tingui més salut.

D’aquí ve que a la nit de Sant Joan, a tots els pobles es facin fogueres i es balli 
al voltant del foc.

La Revetlla o Verbena és una festa molt celebrada per totes les famílies i colles 
d’amics la nit de Sant Joan, la nit del 23 al 24 de juny.

A les verbenes és costum de menjar la típica “Coca de Sant Joan” (coca de 
brioix amb sucre i fruites confitades) i beure moscatell o un altre vi dolç. I el 
més important a les verbenes és el ball que, en una nit tan curta, pot durar tota 
la nit.

Coca de Sant Joan
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4.1.3 L’ONZE DE SETEMBRE

L’onze de setembre es celebra la Diada Nacional de Catalunya. És el dia que 
els catalans dediquen a la memòria del seu país.

Curiosament, la Diada de l’Onze de Setembre no recorda cap fet gloriós, sinó 
tot el contrari. Es recorda l’11 de setembre de 1.714, data en què Barcelona es 
va rendir a l’exèrcit de Felip V de Castella, després de catorze dies de setge.
Des  d’aquell  dia,  totes  les  institucions  i  òrgans  de  govern  autonòmic  de 
Catalunya  van  desaparèixer.  Una  llei  dictada  a  Madrid  prohibia  totes  les 
accions que poguessin recordar les coses pròpies de Catalunya.

Des de fa més de cent anys, cada 11 de setembre, el govern i les institucions 
catalanes fan homenatge, a Barcelona, a les persones que van defensar la 
ciutat i l’autonomia de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya també es 
celebra a tots els pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta celebració va ser prohibida durant els anys del franquisme.

Celebració de la Diada de l’11 de setembre
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5.1 VIURE A LA CIUTAT
Catalunya té 7 milions d’habitants. Gran part dels habitants de Catalunya viuen 
en ciutats; en menor proporció, altres habitants viuen en pobles.

Aquí es comentaran alguns aspectes per conèixer com s’organitza la vida de 
les  persones  a  les  ciutats;  la  vida  als  pobles  s’organitza  de  manera  molt 
semblant, encara que en tenir menys habitants, hi ha algunes diferencies.

5.1.1 L’HABITATGE

En  pobles  i  ciutats  petites  el  tipus  d’habitatge  més  corrent  és  la  casa 
unifamiliar, edifici on viu una sola família.

Habitatges unifamiliars al poble de Santa Eugènia de Berga (Osona)
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Des de fa anys, hi  ha persones que prefereixen viure en cases unifamiliars 
anomenades  torres,  agrupades en urbanitzacions,  al camp o a la costa, a 
prop de les poblacions.

Urbanitzacions a la comarca del Vallès Oriental

A les ciutats grans, la majoria de les persones viuen en  pisos. Els  blocs de 
pisos són el tipus d’habitatge més corrent a les ciutats. 
Els habitatges de les ciutats s’agrupen formant barris.

Barri del Pla de Bonaire, a la ciutat de Terrassa
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- ELS VEÏNS

Les persones dels  pobles i  ciutats,  a més de viure amb els  seus familiars, 
també conviuen amb els veïns: amb els veïns d’escala (en els blocs de pisos), 
amb els veïns del barri, del poble,...

Perquè la convivència amb els veïns sigui de bona amistat i sense problemes, 
cal  tenir  en  compte  algunes  NORMES  DE  CONVIVÈNCIA basades  en  el 
respecte a les persones. El respecte als veïns es demostra de moltes maneres:

• Saludant els veïns coneguts o que viuen molt a prop

• A casa, no fent sorolls que puguin molestar: volum de so molt alt de 
televisió, ràdio, música, crits, etc...

• No  embrutant  els  espais  comunitaris:  escales,  ascensor,  vorera, 
jardins i places,....

• Complint  les  normes  generals  sobre  temes  com  l’ús  del  tabac,  la 
circulació de vehicles, ... que són per a tots els ciutadans.

Moltes vegades, els veïns d’un bloc de pisos es reuneixen per parlar de temes 
que interessen a tots: neteja dels espais comuns, pagaments, assegurances, 
antenes de televisió,... És important assistir a les reunions de veïns i participar 
en les opinions i en les decisions.

- ELS BARRIS

A les ciutats, els habitatges són agrupats en barris. Les ciutats tenen pocs o 
molts barris, depenent del nombre d’habitants.

Fa molts anys, els barris van començar a créixer al voltant de les  cases de 
pagès o  masies que hi havia prop de les ciutats. Per això, el nom de molts 
barris comença per la paraula “Ca’n” (Ca’n Palet, Ca’n Bosch, Ca’n Ribó, ...), 
que és el nom de la masia de la zona. Ca’n significa “casa d’en” (casa d’en 
Palet, casa d’en Bosch, casa d’en Ribó,...).

Els barris són com un poble dins de la ciutat:  tenen la seva plaça, la seva 
església,  les  escoles  per  a  diferents  edats,  els  centres  sanitaris  (CAP),  els 
carrers comercials, les zones de diversió,...
L’Ajuntament de la ciutat coordina l’organització dels barris.

A cada barri hi ha una Associació de Veïns. Aquesta associació és formada per 
molts veïns. Alguns d’ells es reuneixen per recollir  idees i  fer propostes per 
millorar la vida al barri. És important anar a les  reunions de l’Associació de 
Veïns per poder opinar i participar en les activitats que s’organitzen.
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5.1.2 L’AJUNTAMENT

Els  pobles  i  les  ciutats  són  “municipis”.  Els  municipis  de  Catalunya  estan 
governats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament  és  la  institució  encarregada  de  donar  serveis als  ciutadans: 
escoles,  policia  municipal,  recollida  d’escombraries,  autobusos,  centres 
culturals,  serveis  socials,  ...  Per  tal  de  tenir  aquests  serveis,  els  ciutadans 
paguen impostos a l’Ajuntament.

L’Ajuntament està format per un conjunt de persones que hi treballen. Algunes 
fan un treball polític:  l’Alcalde i  els Regidors; d’altres fan un treball tècnic o 
administratiu.

L’Alcalde és la persona que té el màxim poder a l’Ajuntament i, per tant, té el 
màxim poder al municipi.

Els  Regidors  són  les  persones  que  dirigeixen  els  diferents  serveis  de 
l’Ajuntament:  Regidoria  de  Sanitat,  Regidoria  d’Ensenyament,  Regidoria  de 
Juventut, etc... Els regidors són elegits pels ciutadans cada quatre anys, en 
les Eleccions Municipals.

L’Alcalde i  els  Regidors es reuneixen molt  sovint  per  parlar  dels  temes del 
municipi i per facilitar la vida dels ciutadans.

Ajuntament de Valls, a la comarca tarragonina de l’Alt Camp
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- LA INSTÀNCIA

A  les  oficines  de  l’Ajuntament  es  fan  molts  tràmits  administratius.  Per 
exemple:  empadronar-se  o  inscriure’s  com  a  resident,  pagar  impostos, 
consultar  lleis  d’urbanisme,  fer  suggeriments  i  reclamacions  sobre  diferents 
temes, ...

A  les  ciutats  grans,  molts  tràmits  administratius  es  fan  a  les  oficines  de 
districte, centres cívics, ... que hi ha a cada barri.

Per a fer un suggeriment o una reclamació sobre temes que caldria millorar 
cal omplir una instància que donen a les oficines municipals.
És important que la instància sigui molt clara en:

• DADES PERSONALS: Nom, cognoms, adreça, etc... de la persona que 
presenta la instància.

• EXPOSA I DEMANA: Explicar què preocupa, quina cosa es vol millorar, 
i què es demana o quina solució es proposa.

• SIGNATURA de la persona que fa la instància i DATA.
• DOCUMENTS  APORTATS:  fotocòpia  de  documents  que  reforcen  la 

demanda. 

Model d’instància
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5.1.3 EL COMERÇ

Cada vegada més, a les ciutats grans, s’instal.len comerços grans, que venen 
tota  classe  de  productes.  Són  les  anomenades  grans  superfícies,  grans 
magatzems , grans supermercats o centres comercials.

A  les  grans  superfícies  s’hi  pot  comprar  de  tot,  des  de  menjar  fins  a 
electrodomèstics.  Aquests comerços se situen, normalment, als afores de la 
ciutat o en espais molt grans.

Prestatgeries d’un gran supermercat

Però el comerç de sempre és la botiga o tenda. Les botigues estan als pobles i 
ciutats,  i  són  especialitzades:  botiga  de  roba,  de  pa,  de  carn,  de  peix,  de 
sabates, de llibres,... i per això tenen un nom propi: forn, carnisseria, llibreria, ...

Les botigues s’acostumen a situar en els carrers del centre del barri, del poble 
o de la  ciutat.  Els  comerços donen molta  vida a la ciutat,  ja  que són llocs 
d’interès per a molta gent.

Botiga 
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A part de les botigues i  de les grans superfícies comercials, també hi ha el 
mercat.
El mercat és un tipus de comerç que es troba a les ciutats. És un edifici públic 
(de l’Ajuntament) molt gran, amb moltes parades, on venen productes frescos: 
carn, peix, fruita, verdura, ...
Normalment  els  mercats  tenen  un  horari  de  venda  més  limitat  que  els 
supermercats.

Mercat de la Boqueria, a Barcelona

Finalment,  hi  ha els  mercats ambulants.  Aquest  mercat  es fa  un  dia  a  la 
setmana,  tant  en  pobles  com en  ciutats.  S’hi  pot  comprar,  sobretot,  roba  i 
calçat, però també menjar i productes frescos. 

Els venedors del mercat són venedors ambulants. Això vol dir que cada dia 
van  a  vendre  a  un  poble  diferent.  El  lloc  on  s’instal.la  el  mercat  es  diu 
mercadal.

Mercat ambulant
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- CONSELLS  A L’HORA DE COMPRAR

1. AGAFAR TANDA:

Quan en una botiga, parada del mercat, supermercat, etc... hi ha moltes 
persones que esperen ser despatxades, cal demanar tanda per evitar 
discussions. Cal dir: “qui és l’últim, si us plau?”
Als  supermercats  grans  s’agafa  la  tanda  prenent  un  paper  amb  el 
número de la tanda, que dóna una petita màquina.

2. VIGILAR LA CADUCITAT:

Quan  es  compra  un  producte  d’alimentació  cal  vigilar  la data  de 
caducitat i no comprar-lo si està caducat.

3. REPASSAR EL COMPTE:

Sempre  que  es  compren  diverses  coses  és  important  repassar  el 
compte, per veure si hi ha algun error: preu diferent al marcat, repetició 
d’algun producte, ... Si el compte no és just, cal demanar amb discreció, 
que el revisin.

4. DEMANAR LA GARANTIA:

Quan es compren màquines, electrodomèstics i altres objectes de valor, 
cal demanar la garantia de l’aparell, que serveix per si té defectes en 
el funcionament.

5. LES REBAIXES:

La majoria de comerços de roba, calçat, decoració, etc... fan rebaixes 
dues vegades a l’any: a principis del mes de juliol i a principis d’any, al 
gener. Sempre cal vigilar que els productes siguin rebaixats de debò 
(comparant les etiquetes dels preus) i que no siguin productes de menys 
qualitat, expressament fabricats per les rebaixes.

6. OFICINES DE L’OMC:

Tots  els  Ajuntaments  tenen  oficines  de  Defensa del  Consumidor.  En 
aquestes oficines  ajuden als consumidors a fer reclamacions quan 
per algun motiu, s’ha perjudicat i enganyat al comprador.
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5.1.4 ELS TRANSPORTS

Quan  més  gran  és  una  ciutat,  més  difícil  és  aconseguir  la  circulació  de 
persones i de vehicles sense problemes. Per això, cal parar atenció a algunes 
normes de comportament, per no tenir problemes. Són normes de civisme. 

- NORMES PER ALS VIANANTS:

1. Caminar per la vorera, sempre que sigui possible per la de la nostra 
dreta.

2. Deixar pas a les persones grans o persones amb dificultats, cadires de 
rodes, cotxets de nens, carrets de la compra, ...

3. Travessar els carrers pels llocs assenyalats: semàfors,  passos de 
vianants, ...  Si  no  hi  ha  senyals,  cal  travessar  el  carrer  per  un  lloc 
visible, per la seguretat dels vianants.

4. En els passos de vianants amb semàfor, travessar quan el semàfor està 
verd; sinó, esperar.

5. En els passos de zebra, esperar  que no passi cap cotxe, per seguretat.

6. Comportar-se educadament: no tirar a terra papers ni altres coses.

- NORMES PER ALS CONDUCTORS DE VEHICLES:

Les normes per a una bona conducció les dicta un organisme del govern: la 
“Jefatura Superior de Tráfico” Serveixen per a tots els conductors de l’estat 
espanyol.

Aquí, únicament es vol fer pensar en les actituds dels conductors que poden 
causar problemes a l’interior de pobles i ciutats.

1. Circular a poca velocitat, per evitar ensurts amb altres vehicles i  amb 
vianants.

2. En aparcar, respectar les portes de les cases i els espais de sortida de 
vehicles.

3. No aparcar damunt la vorera, fent difícil el pas dels vianants.

4. Respectar el pas dels vianants pel pas de zebra.

5. Conduir educadament, sense tirar coses a terra i sense fer gran soroll, 
música a tot volum, etc...
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- NORMES PER A VIATJAR EN TRANSPORT PÚBLIC:

Quan es viatja per la ciutat en autobús o metro, o en els trens de rodalies 
que uneixen ciutats properes, és important:

1. Complir  les  indicacions i  senyals  del  servei  de  transports:  seients 
reservats, prohibició de fumar, ...

2. Si cal fer cua per entrar o per sortir, no empènyer; respectar el torn.

3. Deixar seure a les persones grans i a les que ho poden necessitar: 
malalts, mares amb nens, dones embarassades, ...

4. No embrutar el seient ni l’espai comú.

5. Deixar  el  pas lliure davant  les portes,  perquè la gent  pugui  entrar  i 
sortir.

6. Ajudar a baixar, si és necessari, les persones que ho necessiten.
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5.1.5 LA SANITAT

A  Catalunya  tots  els  treballadors  tenen  dret  a  rebre  assistència  sanitària 
pública.

El cost d’aquesta assistència és pagat pel mateix treballador en bona part. Com 
en  tots  els  serveis  públics,  són  els  mateixos  usuaris  qui,  amb  els  seus 
pagaments (descomptes a la nòmina, impostos, ...) cobreixen el cost del servei. 
Així, doncs, cal fer un bon ús de l’assistència sanitària.

A  més  dels  centres  sanitaris  públics,  hi  ha  serveis  sanitaris  privats.  Són 
clíniques o consultoris mèdics que cobren tots els seus serveis a l’usuari.

-EL SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA C.A.P.

L’atenció primària és aquella atenció bàsica que necessiten les persones. Els 
metges  de  medicina  general  (també anomenats  metges de  capçalera  o  de 
família) i les infermeres són els encarregats del servei. També existeixen els 
metges especialistes en diferents aspectes de la medicina.

L’atenció primària es fa en els CAP (Centre d’Atenció Primària).  A totes les 
persones  se’ls  assigna  un  CAP,  segons  el  lloc  on  viuen.  Els  metges  i 
infermeres del CAP intenten solucionar els problemes de salut més corrents. 
Per  a  malalties  més complicades  o  problemes greus,  envien  els  malalts  al 
metge especialista. Hi ha molts metges especialistes. Aquests en són alguns:

• Pediatre: metge dels nens
• Ginecòleg: metge de les dones (òrgans sexuals i reproductors)
• Oftalmòleg: metge de la visió (ulls)
• Odontòleg: metge de la boca o dentista
• Dermatòleg: metge de la pell
• Cardiòleg: metge del cor
• Traumatòleg: metge dels ossos
• Otorrinolaringòleg: metge de nas i orelles

Moltes  vegades,  els  CAP no poden tenir  metges de  totes  les  especialitats. 
Llavors envien els malalts als hospitals on hi ha els metges especialistes.

A  tots  els  CAP  hi  ha  un  Servei  d’Urgències  que  intenta  solucionar  els 
problemes imprevistos o urgents (accidents, febres altes, ...).
És molt important que la visita al Servei d’Urgències sigui per casos realment 
urgents i que no es poden resoldre de cap altra manera.
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- ELS HOSPITALS

Quan un malalt necessita unes atencions més intenses i freqüents ha d’anar als 
centres hospitalaris (hospitals, clíniques, ...) on l’ingressaran, li faran proves, 
el medicaran o l’operaran, segons convingui.

Als hospitals s’hi troben totes les especialitats de la medicina.

Per ingressar en un hospital és necessària la petició del metge de família, de 
l’especialista o del Servei d’Urgències.

En els hospitals i clíniques és normal que el malalt comparteixi l’habitació amb 
altres malalts. Per això, i perquè no es troben bé de salut, cal que les vistes als 
malalts no destorbin el seu descans, no es facin pesades, respectin el silenci, ..

Vista exterior d’un hospital

Vista interior d’una clínica
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5.1.6 L’ENSENYAMENT
A Catalunya,  com a  tot  l’estat  espanyol,  el  govern  garanteix  el  dret  de  les 
persones a l’educació pública.

L’ensenyament  és  obligatori  per  a  tots  els  infants  de  6  a  16  anys. 
L’ensenyament  es  pot  ampliar  per  sota  i  per  sobre  d’aquestes  edats.  Així, 
l’oferta educativa a Catalunya es classifica en:

• Escola Bressol: Per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
• Educació Infantil: De 3 a 6 anys.
• Educació Primària: De 6 a 12 anys.
• Educació Secundària Obligatòria: De 12 a 16 anys,
• Educació Secundària Postobligatòria: De 16 a 18 anys.
• Estudis Superiors Universitaris i Professionals: més de 18 anys.
• Formació Permanent: Per a persones adultes fins els 65 anys.

Per  a  totes  aquestes  etapes  d’educació,  la  Generalitat  disposa  de  centres 
públics. L’educació als centres públics és gratuïta.

Altres  centres,  anomenats  “centres  concertats”  reben  subvencions 
econòmiques de la Generalitat perquè també puguin ser gratuïts.

També  hi  ha  centres  educatius  privats.  Aquests  no  reben  subvenció 
econòmica de la Generalitat i el preu del seu servei acostuma a ser alt.
                
Cada  any,  cap  al  mes  de  març  o  abril,  les  escoles  fan  la  Preinscripció 
d’Alumnes  per  al  curs  següent.  Moltes  vegades,  la  preinscripció  porta 
dificultats,  ja  que  no  sempre  els  pares  poden  aconseguir  per  als  seus  fills 
l’escola  que  volen.  Els  ajuntaments  i  la  Inspecció  d’Ensenyament 
s’encarreguen de la preinscripció dels alumnes.

Biblioteca escolar
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- RELACIÓ DELS PARES AMB L’ESCOLA DELS FILLS

La col.laboració  dels  pares  amb els  mestres  i  professors  dels  seus  fills  és 
sempre important.

Perquè  l’infant  creixi  amb  bona  educació  no  és  suficient  tenir  molts 
coneixements escolars. També ha de conèixer les normes de comportament 
social. Per això, és molt important que tant l’educació que li donen els pares 
com la que rep de l’escola vagin pel mateix camí i no ofereixin a l’infant models 
de conducta contradictoris.

És convenient, doncs, tenir contacte amb l’escola dels fills, sobretot en el cas 
de famílies procedents d’altres països, ja que els costums educatius poden ser 
diferents.

És important acudir a l’escola per:

1. Assistir a les reunions de pares que l’escola organitza.  Informen de les 
coses que es faran durant el curs. Es poden fer preguntes.

2. Assistir a les entrevistes personals que fan els mestres i professors. Ells 
informen de com segueix el curs l’alumne. Informen sobre els estudis, 
sobre la relació amb els companys, etc...

3. Interessar-se  pel  treball  dels  fills  a  l’escola.  Es  pot  demanar  una 
entrevista amb el professor. Donar importància al treball ben fet dels fills.

4. Procurar que els fills portin a l’escola tots els materials que necessiten 
per aprendre. Ajudar-los a organitzar-se.

5. Procurar  que  els  fills  puguin  fer  a  casa  els  treballs  que  l’escola  els 
encarrega. Fer que els fills puguin trobar a casa bones condicions per a 
estudiar, fer deures, ...

6. Procurar que els fills vagin a les excursions i sortides culturals, perquè 
així aprenen molt.

7. Respectar les persones i  les normes de l’escola.  Ensenyar  els  fills  a 
respectar  les  persones.  Quan no s’està d’acord  amb algún tema,  és 
millor parlar amb els professors que transmetre al fill la desconfiança cap 
a l’escola, els mestres, els companys.

8. Participar en les activitats que organitza l’Associació de Mares i Pares 
d’alumnes (A.M.P.A), que volen  millorar la convivència entre tots.

.
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5.1.7 EL SERVEI  DE NETEJA

Les activitats humanes acostumen a tenir,  com a conseqüència,  el  desgast, 
l’embrutament i, en alguns casos, la desaparició dels recursos de la Natura. 
Sovint es parla d’aigües contaminades, de fums tòxics, del poc filtre solar, etc… 
Per això,  tots  els  Ajuntaments busquen maneres de conservar  els  recursos 
naturals i el medi ambient, i fer que els ciutadans es sentin a gust al lloc on 
viuen; es a dir, millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Per viure en un poble o ciutat neta cal que l’Ajuntament ofereixi un servei de 
neteja i de manteniment dels carrers, places, jardins… Però també cal que els 
habitants col.laborin al manteniment de la neteja amb el seu comportament.

Així,  els  Ajuntaments  organitzen  diferents  serveis  de  neteja,  tant  per  a 
indústries, oficines i comerços com per a particulars. Des de fa alguns anys, 
s’instal.len contenidors d’escombraries per a concentrar les deixalles en llocs 
de fàcil recollida.

I per ajudar a conservar els recursos naturals es procura aprofitar o reciclar tots 
els materials possibles. Per això existeixen diferents contenidors que permeten 
classificar les deixalles o residus. Hi ha contenidors per a paper, per a plàstics, 
per a vidre, per a restes de menjar, …

Però de res serveixen els serveis dels Ajuntaments si  les persones que els 
utilitzen no tenen un comportament responsable. És molt important fer un bon 
ús dels serveis de neteja que ofereixen els ajuntaments.

Servei de neteja 
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- PER A  UNA CIUTAT NETA CAL TENIR EN COMPTE: 

• Els espais públics com carrers, places, jardins, etc… han d’estar nets; 
per tant, no s’hi pot abocar cap producte, ni sòlid, ni líquid ni gasós. No 
s’hi ha de rentar vehicles ni màquines de cap tipus.

• Pintar grafits sobre les parets de les cases, monuments, bancs, etc… és 
considerat  un acte vandàlic  i  és motiu  de sanció.  També és un acte 
vandàlic trencar o fer malbé els objectes que l’ajuntament posa per als 
ciutadans: papereres, bancs, contenidors, arbres, etc…

• Per facilitar  l’aprofitament  dels materials dels residus cal posar cada 
tipus de deixalla al contenidor corresponent.

• Els residus líquids no s’han de tirar a l’interior dels contenidors.

• No està permès deixar els residus fora dels contenidors.

• Tampoc és permès cremar residus als llocs públics.

• Cal respectar els espais reservats per als contenidors. No està permès 
moure els contenidors.

• En moltes ciutats existeix un servei de recollida de mobles i  objectes 
vells. Cal preguntar a l’Ajuntament quins dies i a quines hores i llocs es 
fa aquest servei.  No es poden abandonar mobles ni  objectes vells al 
costat dels contenidors moltes hores abans de la seva recollida.

• Per  tal  de  conservar  el  medi  ambient,  a  tots  els  pobles  i  ciutats  de 
Catalunya existeixen llocs on els ciutadans poden llençar objectes vells 
de manera  controlada.  Són les  deixalleries.  Cal  informar-se’n  a cada 
Ajuntament.

5.1.8 ALTRES SERVEIS DE L’AJUNTAMENT

A part dels serveis municipals que s’han explicat,  l’Ajuntament ofereix altres 
serveis als ciutadans: Policia Municipal,  Centres d’esbarjo per a nens, per a 
joves, per a gent gran; Biblioteques i centres culturals, Manteniment de jardins, 
Zones esportives, Serveis Funeraris, etc...

Cadascun  d’aquests  serveis  té  la  seva  adreça,  les  persones  que  se 
n’encarreguen i les seves normes d’utilització. Per conèixer-los amb més detall, 
cal informar-se a l’Ajuntament de cada poble o ciutat.

Els  Ajuntaments  de  les  ciutats  grans  ofereixen  el  servei  d’informació 
municipal,  trucant  al  número de telèfon 010 .  En  aquest  mateix  número 
poden informar de gestions administratives i tràmits amb l’Ajuntament. 
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2. CONCLUSIONS

La realització del material  EL CONEIXEMENT DE CATALUNYA: UNA EINA 
PER  L’APRENENTATGE  DEL  CATALÀ   m’ha  ajudat  en  l’organització  i 
ordenació de totes aquelles idees que, relacionades amb el tema, han format 
part  de les meves inquietuds professionals, des de fa temps. El fet de poder 
disposar de temps per a escriure-les tal i com a mi em servirien per la funció 
docent ha estat, personalment, un estímul important. 
Del  desenvolupament  del  treball  realitzat  n’he  pogut  treure  les  següents 
conclusions:

1. En el curs de l’elaboració he comprovat la dificultat que suposa el fet de 
voler  presentar  un  text  divulgatiu  i  senzill  alhora.  La  selecció  de  la 
informació i el seu resum així com la utilització d’un vocabulari el més 
assequible possible han estat sense cap dubte, l’aspecte més difícil de la 
meva feina.

2. Un altre aspecte a destacar és la gran quantitat de contingut divulgatiu 
del què he hagut de prescindir, a fi de posar límits al meu treball. A partir 
d’aquest  fet,  he  anotat  com  a  possible  tasca  futura,  treballar  en  la 
continuïtat  del  material  que  ara  es  presenta.  Temes  com  les  festes 
tradicionals i els costums de Catalunya són, de ben segur, un contingut 
atractiu  i  formatiu  per  als  nous  ciutadans  del  nostre  país.  Crec  que 
aquests  temes  han  de  ser  presentats  de  manera  exahustiva,  amb 
imatges i il.lustracions que facin referència, tant a l’origen de les festes 
com  al  seu  desenvolupament.  I  aquesta  és  una  àrdua  tasca  , 
segurament pròpia d’una altra llicència d’estudis.

3. D’altra banda, com que la intenció final és la utilitat del material per al 
coneixement  de  Catalunya,  també  sovint  això  m’ha  plantejat  algun 
dubte; dubte quant a la facilitat d’utilització en el cas d’una persona que 
l’utilitza autònomament, sense ajuda de cap professor. En aquest sentit, 
penso que la seva utilització a l’escola, deixa a mans del professorat 
l’adaptació i compleció que correspongui, segons cada necessitat.

4. Finalment, cal dir que la utilitat d’aquest material haurà de ser valorada 
després de la seva utilització. En aquest sentit, agrairia els suggeriments 
d’aquells professionals que, si és el cas, l’utilitzen com a eina de treball a 
les classes de llengua catalana adreçades a adults immigrats.
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INFORMACIÓ I IMATGES A INTERNET:

• Temes de geografia, història i itineraris: www.Gencat.net
• Itineraris de geografia: www.parcsdecatalunya.net
• Itineraris d’història: www.bcn.es
• Temes de geografia, història i itineraris: www.diba.es
• Imatge carrer Sta. Eugènia Berga: www.tomasjane.com
• Imatge barri Pla de Bonaire: www.socialistes.org
• Imatge urbanització: www.tomasjane.com
• Imatge Ajuntament de Valls: www.altcamp.info
• Imatge supermercat: www.unmundoparami.blogspot.com
• Imatge botiga: www.arkadiavirtual.com.ar
• Imatge mercat Boqueria: www.columbia.edu
• Imatge mercat ambulant: www.rinconcitocanario.com
• Imatge transport públic: www.e-newsterrassa.com
• Imatge exterior hospital: www.concretecentre.com
• Imatge interior clínica: www.cantonmercy.com
• Imatge escola: www.fpereardiaca.org
• Imatge servei neteja: www.coressa.com
• Imatge coca de Sant Joan: www.estamosdeacuerdo.net
• Imatge festade Sant Jordi: www.lesroquetes.com
• Imatge Diada Nacional de Catalunya: www.lavanguardia.es
• Imatge Pirineu: www.geociencias.unam.mx
• Imatge Pedraforca: www.lucamar.net
• Imatge Vall de Bianya: www.associacio.net
• Imatges delta de l’Ebre i del riu Llobregat: www.gencat.net
• Imatge Montserrat: www.ajt.iki.fi
• Imatge Depressió Central: www.llobregos.net
• Imatge Cap de Salou: www.salou.apartment.com
• Imatge Cap de Creus: www.editorialjuventud.es
• Imatge Noguera Pallaresa: www.lleidatour.com
• Imatge riu Francolí: www.ca.wikipedia.org
• Imatge pintura Joan Miró: www.uweb.ucsb.edu
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http://www.rinconcitocanario.com/
http://www.columbia.edu/
http://www.arkadiavirtual.com.ar/
http://www.unmundoparami.blogspot.com/
http://www.altcamp.info/
http://www.tomasjane.com/
http://www.socialistes.org/
http://www.tomasjane.com/
http://www.diba.es/
http://www.bcn.es/
http://www.parcsdecatalunya.net/
http://www.Gencat.net/
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