
A l'època medieval es va configurar la manera de poblar el 
territori del Lluçanès. D'aquesta època ens arriba un conjunt 
d'esglésies romàniques que conserven, a través dels segles, 
tota la seva puresa arquitectònica.

Capelles amb volta
de canó, portalades amb 

capitells, arcuacions 
llombardes, pedres ben 

treballades amb juntes de 
calç, absis semicirculars

i campanars d’espadanya 
ens esperen al Lluçanès.

Les joies del romànic es poden
buscar al Google Maps 

Pots etiquetar les teves imatges
a l'Instagram (@llucanesturisme) i 
amb l'etiqueta #lluçanèsturisme

Planifica el
teu viatge.

Desconnecta de l’estrès i endinsa’t 
en el món rural durant la teva 
estada.

Gaudeix, respira i comparteix la vida 
amb la gent que hi viu.

Descobreix la cultura i el patrimoni 
del Lluçanès.

Respecta l’entorn i la natura,
fes-te responsable dels teus residus.

Conserva i protegeix la flora
i la fauna.

Respecta les propietats
agrícoles i els ramats.

Cuida els
camins rurals.

Tasta la gastronomia de la zona i 
impulsa el comerç local.

Contribueix per fer del teu viatge una 
experiència turística sostenible.

El Lluçanès busca bons viatgers. Un turisme discret, que beneficiï directament la comunitat local i 
que ajudi a preservar les singularitats del territori, la cultura i la identitat. Ajuda’ns a mantenir un 

turisme responsable per cuidar l’harmonia del territori: 

Decàleg de Bones
Pràctiques al Lluçanès

Descobreix el passat romànic i 
medieval del Lluçanès

Les joies
del romànic
del Lluçanès

Oficina de Turisme de Prats de Lluçanès 
Passeig del Lluçanès (Cal Bach) 
08513 Prats de Lluçanès
 
Tel. 938 560 100
turisme@pratsdellucanes.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
caps de setmana i festius de 10 a 14 h

Consorci del Lluçanès 
C/Vell, 3
08515 Sta Creu de Jutglar (Olost) 

Tel. 938 880 050 
turisme@consorci.llucanes.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
(Obert els dies laborables)

Informació turística:

www.turisme.llucanes.cat 
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i Podeu ampliar informació a
www.turisme.llucanes.cat
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N Monestir de Lluçà
Lluçà
Antiga canònica agustiniana, constitueix un petit conjunt 
patrimonial medieval de primer ordre dins el romànic català 
format per l'església, el forrellat medieval, el petit i bonic 
claustre, les pintures gòtiques del segle XIV, o les còpies del 
frontal i creu d’altar d’origen italobizantí.
Informació i reserves: 938 530 130 / jvila3@gmail.com

Sant Vicenç del Castell
Lluçà
Situada dalt del turó del castell de Lluçà és una petita capella  
del s.XI, de l’antic castell, de planta circular: un dels pocs 
exemplars conservats a Catalunya. L’església té un petit 
portal a ponent, i un absis a llevant. La nau és coberta amb 
una cúpula circular i l’absis amb volta de quart d’esfera.

Sant Pere de Serrallonga
Alpens
Bonica església de petites dimensions, del segle IX, situada 
a la carena de la serra del Puigdon. És l’únic exemplar 
preromànic del Lluçanès format per una sola nau, rectangular, 
i una porta d’accés d’arc de mig punt a la façana de migdia. 
A la façana oest s'alça un campanar d'espadanya.

Cripta/Tribuna d'Oristà
Oristà
Situada a dins l’església de Sant Andreu d’Oristà, és una 
petita joia del romànic català. Aquesta cripta o possible 
tribuna 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.
Informació i visita: 938 128 030

Sant Andreu de Llanars
Prats de Lluçanès
Bonica església romànica del segle XII. Formada per una 
sola nau de dimensions mitjanes amb absis semicircular 
capçat a llevant que presenta una finestra al centre, de 
doble esqueixada. A la façana oest hi ha un campanar de 
torre i una finestra en forma de creu.

Sant Jaume de Fonollet
Sant Bartomeu del Grau
Església de planta rectangular del segle XI, molt ben 
conservada. Està formada per un campanar d’espadanya, 
una finestra en forma de creu a la façana oest i un antic 
portal. Destaca el portal d’accés a migdia que conserva 
l’antic forrellat medieval, i l’absis decorat amb lesenes i 
arcuacions llombardes.
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Sant Genís Sadevesa
Sant Bartomeu del Grau
Una església romànica dels segles XI-XII, formada per una 
nau rectangular capçada a llevant per un absis semicircular 
ornat amb lesenes i un fris d’arcuacions llombardes; el 
portal és l’original romànic, d’arc de mig punt.
Cal accedir a l’església a peu, i deixar el cotxe a 300m de 
l’església, abans de passar la tanca d’accés a les masies.

Portal de Sant Feliu 
Sant Feliu Sasserra
La portalada de l’antiga església romànica ha quedat 
integrada a la façana sud de l’actual església renaixentista. 
És un portal d’arc de mig punt adovellat amb dues 
arquivoltes en degradació. Es troba decorat amb 
ornaments d’entrellaços de vímet, capitells esculpits amb 
escenes històriques, elements vegetals i animals.

Sant Pau del Colomer
Alpens
Capella romànica, antigament anomenada Sant Pau de 
Terrades, del segle XII. Conserva la nau de planta 
rectangular i l’absis semicircular llis orientat a l’est, amb un 
parament de carreuons de mida grossa, uniformes i 
regulars amb una petita finestra de doble esqueixada d’arc 
de mig punt. Va ser reformada als segles XVIII i XIX.

Sant Salvador de Bellver
Sant Boi de Lluçanès
És una església de notables dimensions, romànica, situada 
a la punta d’una carena que domina part de la Plana de Vic. 
Destaca la bellesa de l’absis amb decoració de fris de dents 
de serra i arcuacions cegues separades per bandes 
llombardes.

Sant Nazari de la Garriga
Oristà
És una capella romànica de final del segle XII, d’una sola 
nau amb absis semicircular orientat al nord-est. La façana 
principal, presenta un portal d’arc de mig punt adovellat, 
una finestra en forma de creu llatina al damunt i està 
coronada per un esvelt campanar d’espadanya.

Pont Medieval
Sant Martí d'Albars
L’antic pont medieval de Sant Martí d’Albars, conegut com a 
pont romànic, travessa la riera Gavarresa en l’antic camí ral 
que procedia de Vic: l’anomenat Camí de la Cendra per on 
transportaven la cendra de les carboneres que es feien al 
municipi a les adoberies de Vic.
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