
 

 

Projecte peregrinació a 3 monestirs intel·ligents 

Monestirs 
per les idees, les arts i l’ecologia  

Santa Maria de Vilabertran, Sant Pere de Rodes i Sant Quirze de Colera 

Xarxa per a una ruta d’horitzons a l’Alt Empordà 
Associació Civitascultura 

 
 

Éste es el primer proyecto para devolver la vida 
desde la cultura a algunos monasterios 
patrimoniales que estan restaurados en sus 
piedras pero carecen de ánimo para volver a 
insuflar vida a los ciudaanos que los visitan. Lo 
preocupante es que sus débiles responsables 
gubernamentales parece que esto, tan 
insdispensable, les preocupa poco: con un par de 
conciertos y algo más en verano se dan por 
satisfechos. Yo no: radicalmente ¡NOOOOOOO! 

 

 

 



 

Enfoc del projecte des de la xarxa de 
tres monestirs 

Tenim un patrimoni monàstic amb un bon 
estat de conservació, però una dèbil motivació 
d’us i entusiasme per part dels ciutadans i els 
turistes que visiten Catalunya: proposem un 
projecte innovador per connectar tres 
monestirs en xarxa i repensar-los per els 
interessos i neguits dels plurals ciutadans 
d’avui, cada dia més interessats en 
experiències significatives en el seu temps 
d’oci, que el volen creatiu i col·laboratiu. 
El projecte que presentem, amb grans 
pinzellades, vol 
1.Incrementar les visites de qualitat, fent més 
accessibles els monestirs des del seu significat  
original entrellaçat amb la cultura dels estils de 
vida actuals. 
2. Cada monestir tindrà, per això, un valor, un 
relat i una programació atractiva que sumi en 
el marc de la xarxa. 
3. Cadascun dels tres monestirs, però, és 
únic:ha d’oferir una experiència, per tant, 



emocional extraordinària, tan personalment 
com en grup. 
4. El que s’hi faci volem coordinar-ho amb les 
associacions, grups, institucions i creatius de 
l’entorn territorial. 
5. Els conjunt dels tres monestirs 
interaccionats, per la seva ubicació i 
temàtiques, desprenen un atractiu esplandit 
pels ciutadans de Catalunya, pels de la 
Catalunya Nord i per els turistes que visiten la 
Costa Brava o el Museu Dalí de Figueres. 
6. El futur estarà en endegar una xarxa, com a 
marca territorial, de tots els monestirs de 
l’Empordà per compartir situacions, espais i 
experiències rellevants de cultura des del 
patrimoni. 
 

Ahir i avui d’un patrimoni amb 

memòria contemporània 

. Els monestirs romànics, majoritàriament, 

s’organitzaven a l’entorn de la proposta del ora 

et labora, que les diferents branques de la gran 

família monàstica medieval anava adequant 

segons les regles dels fundadors i els abats.  



. L’ora et labora avui el podríem traduir, pels 

nostres temps, com a cultura i innovació: el seu 

ora  avui  és la cultura que ens facilita sentit 

per entendre’ns i conviure. I el labora, molt 

lligat als avenços agrícoles i constructors del 

seu temps, avui el podem traduir per 

innovació: la capacitat per trobar solucions 

noves al que ens preocupa.  

. Des d’aquesta doble via contemporània 

proposem retornar al present la trilogia dels 

monestirs de l’Alt Empordà, dos molt ben 

consolidats com a patrimoni i oberts als 

ciutadans, i Sant Quirze en procés de 

consolidació.  

. Proposem que entre les seves pedres, tan 

suggerents i plenes de memòria, torni a 

circular l’aire de la cultura actual perquè siguin 

de nou – més enllà del seu interès històric – 

punts de referència i trobada com ho eren els 

vells monestirs.  

. Presentem aquest projecte a cavall entre les 

vies actuals d’accés al coneixement, la 



creativitat cultural i la sostenibilitat medi 

ambiental.  

Els monestirs han estat 

1) Punts per afiançar una marc de frontera en 

la recuperació del territori 

2) Espais per cultivar la terra amb una 

agricultura més intel·ligent 

3) Escriptoris per conservar i transmetre el 

coneixement elaborat des de l’antiguitat 

4) Recintes on les innovacions en arquitectura, 

urbanisme, la música i les arts van impulsar 

èpoques de gran esplendor romànic i, després, 

gòtic 

5) Fites de peregrinatge referencial per als 

ciutadans 

6) Eixos entorn els quals s’han desenvolupat 

pobles, ciutats i comarques  

7) Nexes d’interconnexió entre cultures 

8) Refugi en temps incerts i desolats 

9) Escoles d’aprenentatge per a la civilització 

10) Referències per l’esperança 



 

El triangle monàstic de l’Alt Empordà 

1) Està frec a frec amb la frontera, en una 

ubicació magnífica 

2) Molt ben restaurat, conservat i de fàcil 

accés, amb l’excepció de Sant Quirze 

3) Formen un triangle òptim per experimentar 

vivències intenses de talent en uns espais 

carregats d’energia oberta 

4) Demanen tornar a respirar cultura amb 

audàcia innovadora  

5) Des de propostes que respectin la seva 

ubicació, estat actual i les seves possibilitats 

6) Estan en una comarca molt valorada 

7) Cosa que facilita apropar-s’hi per poder-los 

recórrer en un cap de setmana intens i fer-ho 

varies vegades durant l’any per l’atractivitat del 

que ofereixen 

Trets bàsics de la proposta 

1) Pensem la proposta cultural per la xarxa dels 

tres monestirs com a  complementària  



2) L’iniciaríem esgraonadament,amb ritme 

3) Partiríem de l’actual bon manteniment de 

les seves infraestructures monàstiques 

4) Hi haurà un permanent diàleg amb l’ 

Agencia pel Patrimoni Cultural de la Generalitat 

5) Implicarem, en la programació i la motivació, 

les organitzacions públiques, socials, culturals i 

econòmiques de la comarca 

6) I els seus líders civils i els mitjans de 

comunicació 

7) Establirem connexions amb altres monestirs 

que proposen cultura proactiva de fora del país 

8) Buscarem i mantindrem una col·laboració de 

mútua confiança amb espònsors i empreses 

9) També mantindrem un diàleg continuat amb 

els creatius de l’entorn i de tot el país 

10) Tota la proposta té voluntat d’innovar el 

patrimoni monàstic, ben conservat, ho 

repartim, però massa quiet.  

Eixos clau per la programació 

1) Espais per a la cultura vivencial i molt 

contemporània des de l’experiència directa i 



compartida: impulsem valors ètics, practiquem 

la creativitat col·laborativa i optem pel 

pensament o les actituds ecològiques 

2) Des d’un diàleg entre present, passat i futur 

que replantegi  les imprescindibles preguntes 

d’ahir i ara: on anem i on volem anar... 

3) Amb un eix específic per cada monestir: una 

imatge de marca clara 

4) Entorn de la qual girarà la seva programació 

estacional  

5) Que serà intensiva de primavera a tardor i 

permanent de finals de tardor i durant l’hivern 

6) Amb una acció brillant cada trimestre 

7) I propostes atractives els caps de setmana 

8) I un conjunt d’accions permanents que 

acullin als ciutadans amb impacte emocional  

9) Oberts a comandes dins els límits de cada 

imatge de marca  

10) Cuidarem que l’estètica no sigui gens 

historicista  

 

 



 

Públics preferencials 

1) Tots els ciutadans de Catalunya, en 
subratllat 
2) Turistes que ja els visiten i els que convé que 
ho facin  
3) Professionals, sols o en parella, que busquen 
experiències amb horitzó 
4) Joves inquiets, implicats en millorar el món: 
agents de transformacions 
5) Famílies que els importa la cultura  
6) Els nous i plurals peregrins del i ara, què? 
7) La Catalunya francesa  
8) Agències de viatges culturals  
9) Residents i estiuejants a la zona  
10) Escoles de secundària, universitat i centres 
de temps lliure  
11)Gent gran amb tot el seu temps per ocupar 
intel·ligentment 
 

Exemples d’acció trimestral  

Breu mostra d’activitats a desenvolupar en una 

programació posterior. 

1) Festivals a Santa Maria de Vilabertran: eix 



vertebrador: idees innovadores  

1.1. Convivium d’experiències límit: teatre de 

petit format 

1.2. Escriptorium de microrelats: multimèdia a 

l’abast de tothom 

1.3. Àgora d’idees: pensaments i apostes pels 

estils de vida en temps de la gran 

transformació 

2) Fòrums a Sant Pere de Rodes: eix, les arts 

pel sentit 

2.1. Esplendor o art obert al misteri: expo de 

creatius, preferentment escultors de gran 

format  

2.2. Ocasum o crepuscles sobre el mar: durant 

els mesos d’estiu 

2.3. Marenostum o religions mediterrànies i 

cultures actuals: intercanvis 

3) Simpòsiums a Sant Quirze de Colera: eix, 

ecologia com estil de vida 

3.1. Naturalia o cuina ecològica: tallers 

d’aprenentatge 

3.2.  Agape o emocions ecològiques: 



experiències empàtiques 

3.3. Futura o reptes ecològics: per a la vida 

quotidiana  

Calaixos temàtics per caps de setmana  

 Les activitats bàsiques gira d’un eix diferent 

per a cada monestir.  

1. Escola del pensament per la vida: les idees 

que cal mobilitzar, conèixer, comprendre o 

compartir a Santa María de Vilabertran 

2. Tallers per la creativitat des de les arts: les 

experiències sensorials, personals i en grup, 

energitzants, emprenedores, actuals i des de la 

memòria a Sant Pere de Rodes 

3. Laboratori d’ecologia per la quotidianitat: 

tothom ha de ser proactiu per evitar el canvi 

climàtic i enfrontar-nos a nous estils de vida a 

Sant Quirze de Culera 

4. Propostes educatives: per escoles, com ja 

funcionen a Vilabertran i Sant Pere 

 

 



Altres instruments de programació 

1) Cuidarem extraordinàriament la rebuda a 

cada monestir 

2) I també el comiat: recomanacions de 

programació, altres monestirs...  

3) A la botiga hi haurà llibres i artesania de 

disseny feta a Catalunya 

4) Facilitarem l’itinerari de visita amb una 

narració que empalmi memòria i actualitat  

5) En alguna dependència sempre hi haurà 

un record del que era el monestir 

6) Música d’època i d’ara en alguns espais  

7) Opcions per petits formats molt 

intensos i innovadors des de  les arts que 

continuadament facilitaran expressivitat a 

les diferents propostes 

8) Orella atenta a tot el que passa al país i 

al món per tenir-ho present en la 

programació trimestral  

9) Esglaonat de preus d’aportació 

10) Avaluació continuada des de l’opinió 

dels ciutadans/visitants 



 Alguns trets sobre l’estil  

1) Disseny i presentació de moments per a ser 

experimentats personalment i en grup  

2) Estem vinculats a la constant innovació que 

els temps demanen  

3) Apostem per multituds: no per elits 

4) Cuidarem els detalls: simplicitat, qualitat i 

memorabilitat  

5) Estarem actius a les xarxes socials 

6) Creuarem poesia amb gestió 

7) Volem inspirar des de la creativitat 

emocional  

8) Serem espais on aparcar la voràgine i el 

tràfec  

9) Serem sempre cooperants.  

10) Insistim: tot tindrà un gran sentit 

contemporani des de la memòria 

Primeres notes tècniques 

1) Que l’ Agència Catalana del Patrimoni aculli 

el projecte i, si el veu interessant, 

l’assumeixi: faciliti l’ús dels monestirs 



2) Demanem  una oportunitat per omplir els 

monestirs de cultura actual  

3) A l’experiència cal donar-li quatre anys per 

arrencar i consolidar-se 

4) Buscarem financiació  i, en la mesura què 

l’obtinguem, empentarem el projecte 

5) A Santa Maria de Vilabertran obrirem un 

espai gastronòmic per a l’autofinanciació i 

repensarem el que hi ha a Sant Pere de 

Rodes 

6) Entenem el projecte com una proposta 

cultural per un turisme de qualitat  

7) Muntarem taules de suport múltiples, com 

hem apuntat, per que molta gent els senti 

seus. 

8) Cuidarem molt especialment el llançament 

comunicatiu i tot el pla continuat de 

comunicació implicativa  

9) Buscarem ajudes a les institucions que en 

aquests moments faciliten economia per 

iniciatives innovadores al país i a la Unió 

Europea 



 Qui som i què fem a Civitascultura  

1) Ens proposem repensar la cultura com a 

facilitadora de sentit per als temps actuals 

2) Des d’espais, situacions o projectes singulars 

per la seva arquitectura, ubicació, moment, 

horitzó o patrimoni 

3) Amb una creativitat innovadora, 

convivencial, oberta, amb un disseny 

desafiant i molt còmplice amb els ciutadans  

4) Facilitarem, per això, projectes, propostes, 

assessorament, experiències i gestió directa 

5) Una vegada acceptada  una  proposta, la 

desenvoluparem de comú acord amb qui l’ 

ha assumit   

6) Som un equip plural i complementari de 

gestors, productors i creatius  

7) En la mesura que la nostra organització es 

consolidi, potenciarem un projecte solidari 

per la cultura en ciutats o barris amb moltes 

carències 
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