
 

 
El Lluçanès, la Catalunya més rural 

Dimecres, 13 de maig de 2020 

 

El Lluçanès és terra de transició entre el blat i les pastures, entre la terra del pa i la del vi. En 

l’àmbit paisatgístic, el sud es caracteritza pels seus camps de cereals, pinedes, rouredes i 
alzinars, mentre que la serralada pre-pirenaica situada al nord, ens brindarà fantàstiques vistes 

als prats de muntanya, i ens encisarà amb alguns dels poblets més bells de la comarca com Sant 

Agustí o Alpens. 

Avui descobrirem aquesta comarca esquitxada de masies amb molta història i de pobles vius 

que han mantingut el seu encant al llarg dels segles. Visitarem el Monestir de Santa Maria de 

Lluçà, declarada bé cultural d’interès nacional, que és sense cap dubte el monument més 
important en l’àmbit arqueològic i històric del Lluçanès, que conserva valuosos vestigis del passat 
i que el nostre guia ens explicarà.  El monestir destaca per l’església romànica i el claustre amb 
vint-i-dues columnes i capitells ricament treballats. 

Continuem fins a Prats de Lluçanès tot fent un passeig pel centre per conèixer la història del 

poble des dels seus orígens, fins a l’època contemporània, on podrem veure alguns dels edificis 

modernistes i noucentistes. En acabar, dinarem a un restaurant local tot gaudint d’un menú de 
degustació a base de productes de proximitat. 

A la tarda, seguirem amb la visita d’Alpens, on impera la Forja Artística i segurament un dels 

pobles més bells i curiosos del Lluçanès. El nostre guia ens explicarà un dels episodis més 

traumàtics de la història d’aquest municipi, la Batalla d’Alpens de la Tercera Guerra Carlina i 
coneixerem algunes de les  llegendes vinculades a la vila. En acabar, tornarem als mateixos 

punts de recollida del matí. 
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Aquest viatge inclou 

 Autocar privat per al nostre grup 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Esmorzar pícnic 

 Visita amb guia al Monestir Santa Maria de Lluçà 

 Visita amb guia al Prats de Lluçanès 

 Visita amb guia a Alpens 

 Dinar amb menú degustació al Prats de Lluçanès 

 Assegurança bàsica d'assistència en viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Les propines 

 Les despeses personals 

 Assegurança de cancel·lació. Preu 20 € per persona 

 

Preus 

Per persona …...............................……………………………………………………………………………………….  145 € 

 

Calendari de pagament 

Pagament de la totalitat abans del 11 de març 2020 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 


