
   

SORTIDA A VIC I ORISTÀ
DISSABTE 17 D’ABRIL DE 2010

Acompanyats per la professora de la UB Teresa Vicens

1. MUSEU EPISCOPAL DE VIC.
2. MUSEU de terrissa catalana PEROT ROCAGUINARDA D’ORISTÀ
3. Dinar al poble de Santa Eulàlia de Puigoriol al Restaurant  Cal Penyora (menú establert)

Aquesta sortida cultural ofereix l’ oportunitat de visitar dos museus que de ben segur
despertaran l’interès de tots els assistents.

El Museu Episcopal de Vic, guiats per l’experiència i el bon saber de la professora titular de
la UB Teresa Vicens El museu fou inaugurat el 1891 pel bisbe Josep Morgades i Gili, recollint
l’esforç realitzat per un grup d’intel·lectuals i clergues de Vic de l’època de la Renaixença amb la
finalitat de recuperar el patrimoni artístic català. Des del 1995 el museu és en un nou edifici
destinat exclusivament a usos museístics ubicat al costat del gran campanar romànic de la
catedral al mateix emplaçament que ocupava l’antic col·legi de Sant Josep

El Museu de terrissa catalana Perot Rocaguinarda, que actualment, aplega més de 5.000
peces mostra de ceràmica de tots el Països Catalans què van des del segle IV fins al segle XX.
Gràcies a la iniciativa de Ramon Boladeres de Prats i dels rector d’Oristà mossèn Àngel
Franquesa. Des de 1981  aquest museu està situat a l’edifici de la rectoria de la parròquia
d’Oristà. També s’hi poden veure les eines de treball habituals d’un terrissaire i les diferents
peces exposades  que seran el tema del Concurs de fotografia.

Dissabte 17 d’abril de 2010

Sortida en autocar a les 8,30 h del matí de la Plaça Santa Magdalena d’Esplugues.
Tornada a les 19 h (aprox.)
Preu: 10 € socis, 15 € no socis (inclou autocar i entrades)
Preu del dinar: 17,5 €
Places limitades. Cal inscripció prèvia del 6 al 15 d’abril. al Museu Can Tinturé. Telèfon
93 470 02 18. També al correu electrònic de l’AMPEL  info@ampel.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL MUSEU CAN TINTURÉ


