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Dissabte, 30 de març de 2019

Descoberta de primavera:
El Lluçanès
Què en sabem del Lluçanès? Ha estat notícia per la seva voluntat d’esdevenir comarca,
però potser no el coneixem prou. Us proposem un tastet de la comarca, centrat en les seves
obres d’art (la seva arquitectura antiga) i en la seva bellesa natural (el mirador dels Munts),
que esperem estimulin les ganes de conèixer la seva gent i la seva vida.

La Cripta preromànica de Sant Andreu d’Oristà
Aquesta cripta és l’únic vestigi que queda de
l’antiga església romànica, ja que l’actual
edifici de l’església de Sant Andreu d’Oristà
és d’estil neoclàssic. La cripta és una construcció de planta rectangular, i per la seva
situació en relació a la resta de l’edifici, no
sembla pas que hagués estat creada per ésser una cripta, ja que no té cap relació amb
l’absis ni amb el presbiteri. La seva configuració recorda més a una tribuna com les
existents a la canònica de Santa Maria de
Serrabona o la que hi havia al monestir de
Sant Miquel de Cuixà. Va estar colgada des del segle XVII fins el 1969 en que es va redescobrir i fa uns anys es va restaurar.

El Museu Rocaguinarda de Terrissa dels Països Catalans
La visita es completa amb el Museu de la
Ceràmica ubicat just al costat de Sant Andreu en un edifici de la rectoria datat al segle XVII. El museu presenta una col·lecció
àmplia i completa de tot tipus de terrissa
dels Països Catalans distribuïda en tres
plantes. Les peces exposades tenen un ampli espectre cronològic, ja que van des del
segle IV fins al segle XX. Són d’especial importància les col·leccions de peces medievals, però també destaquen els fons de fi1

retes del XIX i XX i altres objectes de caràcter folklòric i popular. La mostra culmina
amb un ventall d’eines de treball de terrissaire.

El Santuari de la Mare de Déu dels Munts
Santuari del municipi de Sant Agustí de Lluçanès (Osona), de la parròquia de Sant Boi
de Lluçanès, situat a 1 058 m, al límit
d’ambdós termes municipals, al cim del tossal dels Munts.
És el lloc més alt del Lluçanès i per tant una
referència visual, en un dia clar la vista pot
ser impressionant, la Plana de Vic, el Bisaura, el Lluçanès, Montserrat, el Pedraforca,
els Pirineus etc.

El Monestir de Santa Maria de Lluçà
Santa Maria de Lluçà és sens dubte el
més notable edifici arqueològic i històric
del Lluçanès. L’antic monestir està situat
als peus del turó on s’alça el castell de
Lluçà. Als peus de la nau hi ha el cor sobre un arc rebaixat, sota el qual el 1954
van ser descobertes les pintures murals
del segle XIV que es poden contemplar
en el petit museu annex. En una època
incerta entre el 1581 i el 1661 hom
construí el campanar, de planta quadrada i de tres pisos, d'estil barroc. Al segle
XVII, es va refer la façana de l’església
reaprofitant la porta i la ferramenta romànica, datada entre 1170 i 1300.
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PROGRAMA I INSTRUCCIONS
10 h

Trobada a Oristà davant l’església parroquial de Sant Andreu. Visita guiada
a la cripta i al Museu de ceràmica.
Com accedir-hi:
Cal anar a trobar l’Eix Transversal (C-25) per la banda de Manresa o per la banda
de Vic. Deixar-lo a la sortida 164 (Moià/L’Estany/Oristà) i seguir per la B-670 fins
Oristà.

12 h

Desplaçament cap el Santuari dels Munts. Passejada per gaudir de les
vistes panoràmiques. Desplaçament vers la localitat de L’Alou.

13 h 30

Dinar a Ca la Cinta de L’Alou, amb el següent menú:
Primers plats: Coca torrada amb llonganissa, pastís d’escalivada, mini amanida de
farcellets de formatge de cabra i arròs de bolets.
Segons a triar entre:
 melós de vedella guisat,
 peus de porc guisats,
 senglar guisat amb patates,
 xai a la brasa,
 peus de porc a la brasa,
 conill a la brasa o
 calamarcets a la planxa.
Postres a triar entre:
 crema catalana,
 flam de mató,
 pastís de la casa,
 mel i mató,
 sorbet de llimona o
 catalanet (gelat de torró amb ratafia)

15 h

Sortida del restaurant i desplaçament vers Lluçà.

16 h

Visita guiada al monestir de Santa Maria de Lluçà.

17h15

Comiat.

PREU DE LA SORTIDA
Preu únic per persona: 35 €
EL NOMBRE DE PLACES ESTÀ LIMITAT A 35
CAL FER LA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA
COM MÉS AVIAT MILLOR I NO MÉS TARD DEL 22 DE MARÇ
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus

En fer la inscripció cal que digueu què trieu de segon i de postres
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