Rutes
patrimonials
La Roca
La Torreta
Santa Agnès

1

DE CAMPANAR
A CAMPANAR.
ELS TRESORS DE
MALANYANES

DATA
HORA

Ens situem a l’edat mitjana, a l’inici
de la creació dels nostres pobles
tal i com els veiem ara. A traves de
les dues esglésies, la documentació
trobada i l’entorn, podem entreveure el passat de Santa Agnès.
Els dos campanars que coronen les
dues esglésies medievals de Santa
Agnès, juntament amb el paisatge
que ens envoltarà durant el camí,
ens permetran fer un tast per a
conèixer una part de la història
dels pobladors d’aquest territori:
com i de què vivien, com s’organitzaven en societat i quina era la
seva cosmovisió, com entenien el
món que els envoltava, en un període llarg i de molts canvis com
va ser l’edat mitjana.

17 d'octubre
17 h

SORTIDA

Església de Santa Agnès

Final

Església de Santa Agnès

DURADA

2,5h - 3h
Portar calçat còmode i lector de QR
al mòbil.

L’itinerari es desenvolupa entre l’església de Santa Agnès i l’ermita de
Santa Maria de Malanyanes, llocs
que visitarem.
Un recorregut circular que passa per
2 camins diferents, un d’anada i un
de tornada i farem diverses parades
de guiatge.

2

3

ELS GUARDIANS
DE PEDRA.
LA NIT DE LA
PREHISTÒRIA
DATA

La ruta prehistòrica permet donar
diversos enfocaments temàtics i
tractaments des de diferents àmbits, ens centrarem en aspectes
no solament descriptius, emmarcant-la en el període històric de la
majoria de jaciments, el neolític final inici de l’edat dels metalls i en
el corrent de construcció funerària,
el megalitisme. En el que implica
el canvi de model d’obtenció d’aliment el pas de la caça recol·lecció
a l’agricultura i la ramaderia pel
que fa als diversos àmbits de la
vida social, organització, creences
i cosmovisió, així com la nova estructuració del territori, l’adaptació i ús de l’entorn natural, i la descripció de com hauria estat aquest
mateix medi 5000 anys enrere
Introduirem temes cabdals per a
la humanitat com l’observació i la
cerca d’explicació de l’entorn natural, la mort i els cicles de reproducció.

HORA
SORTIDA

19 setembre 2020
19.30 h
Plaça Sant Jordi

Final
DURADA

ELS TURONS
IBERS
I EL POBLAT
BLAU

2,5h - 3h
Portar llanterna, calçat còmode i lector
de QR al mòbil.

L’itinerari es desenvolupa entre l’ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes
i la Pedra Foradada, amb parades informatives a cadascun dels jaciments.
Un recorregut que començarà a la
plaça sant Jordi on un autocar ens
portarà fins a Sant Bartomeu i ens recollirà un cop finalitzada la ruta a la
urbanització de La Pineda.

DATA

Amb el nom d’ibers, grecs i romans designaren els pobles que
vivien a la zona del riu Hiberus i
per extensió tots aquells situats en
una àmplia regió entre Marsella i
Gibraltar.
Coneixerem un període històric
amb molts vestigis a la Roca tot i
que molt poc conservats, a partir
de les excavacions fetes al poblat
del Turó de Can Santpere
i les
nombroses restes en molts dels
turons, podem plantejar que els
els ibers roquerols van tenir una
presència força estratègica en la
producció i en les transaccions comercials dels productes cerealístics
entre la plana interior i la marina,
i que per tant podria haver estat
un nucli de població important dins
la cultura dels Laietans.
Poblats emmurallats, una ruta
enigmàtica entre el mar i la vall
i una cultura plena de llegendes
que expliquen la relació de l’home
i la natura.

HORA

4 d’octubre 2020
10 h

SORTIDA

Plaça de Can Torrents

Final

Plaça de Can Torrents

DURADA

2,5h - 3h
Portar calçat còmode i lector de QR
al mòbil.

L’itinerari es desenvolupa des de la
plaça de Can Torrents fins a les restes
del poblat iber de Can Santpere fent
diverses parades d’observació i Informació, d’anada per l’antic camí de les
vinyes i de tornada pel camí de Can
planes. Finalitzarem la ruta a Can Torrents amb un tast de cervesa Ibèrika.
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LA TORRETA.
DE VILA ARIULFUS
A LA VALL
DE LLOPS
DATA
HORA
SORTIDA
Final
DURADA

ELS
CAÇADORS
D’OMBRES

8 de novembre 2020

DATA

10.30 h

HORA

Can Tàpies
Parc de la Tirolina

Portar calçat còmode i lector de QR
al mòbil.

Introducció a les hipòtesis d’origen,
un passeig pel passat des del neolític a la població romana i medieval de les valls de Vallderriolf i
Vallobera, amb pinzellades de la
història moderna i contemporània.
L’itinerari s’inicia a Can Tàpies, fins
a l’antic terme de Vall Lloberes
fent diverses parades d’observació i informació. Finalitzarem la
ruta al parc de la Tirolina.

F.PUIGCARBÓ

La Torreta o Valldorriolf, un passeig
pels orígens. Ruta guiada de descoberta.

Ruta de descoberta de patrimoni
a partir de pistes amb el suport
de Qr,s consultables. Es pot fer individualment, en parella, en família, en grup. Des d’una parada a
la Fira de la Col els investigadors
donaran la informació necessària
per poder fer l’itinerari de descoberta. La història comença així:
Vam descobrir en un arxiu particular, del que no en podem donar
cap informació, un document d’estrany material i escrit en diferents
llengües, moltes indesxifrables,
vàrem intuir que es tractava d’una
importantíssima troballa...

d’11 a 18 h

SORTIDA

Fira de la Col

Final

Fira de la Col

DURADA

2,5h - 3h

29 de novembre 2020

2h
Portar lector de QR al mòbil.
Ruta de descoberta amb guiatge
de pistes, per fer en grup o
individualment. L’horari d’11 a 18h
marca el tram en que es pot fer el joc.

L’itinerari es desenvolupa pel casc
urbà de la Roca per al 1r nivell i s’endinsa una mica més enllà al 2n nivell.

Informació i inscripcions:
Places limitades - Cal inscripció prèvia.
Les inscripcions són gratuïtes i s’han de fer a través
del formulari del web municipal www.laroca.cat

La durada de totes les rutes és entre 2,5 i 3 hores, incloent les
aturades de guiatge i observació, les rutes són circulars acabant al
mateix lloc d’inici, excepte els Guardians de Pedra on l’autocar ens
recull al lloc de finalització. A totes les rutes hi haurà Qr,s on es
podrà ampliar la informació del guiatge.

Nucli Santa Agnès

Nucli La Torreta

Nucli La Roca
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