
Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya. El seu propòsit  
és  donar  a  conèixer  el  patrimoni  arquitectònic  i  artístic  vinculat  a  l’Església  
Catòlica, i ajudar a la seva visita. Aquest patrimoni, que representa una altíssima  
proporció de la riquesa patrimonial del territori,  és el resultat de 2000 anys de  
vinculació entre el cristianisme, la cultura, la identitat i l’espiritualitat del  país.

Catalonia Sacra planteja l'acostament al patrimoni cultural dels bisbats de la Conferència Episcopal 
Tarraconense amb visites a les catedrals, rutes diocesanes i rutes globals:

Visites a les catedrals. La majoria de les catedrals disposen d'un punt de recepció per acollir el 
visitant. La seva designació com a “casa de Catalonia Sacra” ja indica la seva centralitat. El projecte 
proposa visites, dirigides per cada Capítol de Canonges, per entendre la realitat litúrgica i artística  
del monument, en la seva majoria obres fonamentals del patrimoni cultural català. 

Rutes diocesanes. Cada bisbat ha dibuixat quatre o cinc rutes dins del seu territori que, sumades, 
ofereixen un panorama complet de la realitat del seu patrimoni cultural. Les rutes es podran fer en 
un parell de dies i sota demanda. 

Rutes  globals. De  la  mà  d'especialistes,  es  dibuixaran  rutes  que,  prescindint  de  les  divisions 
diocesanes, ofereixin un relat concret de la història de l'Església de Catalunya. 

Catalonia Sacra farà un calendari anual de visites i rutes guiades, atendrà aquells col·lectius i grups 
organitzats que vulguin fer visites guiades o rutes diocesanes, i mantindrà viu l'espai web, on les 
persones  interessades  podran  preparar-se  o  autoorganitzar-se  les  rutes  i  visites  a  través  de 



documentació,  material  de  difusió  i  un  cercador  d'allotjaments.  També  s'instal·laran  pantalles 
informatives a les catedrals, amb accés a continguts de la web, i es farà difusió de les activitats  
culturals que ja es fan des dels bisbats. 

L'espai  www.cataloniasacra.cat serà el  vehicle  fonamental  del  projecte.  S'hi  podran consultar  i 
descarregar els  materials  de difusió de les rutes i  visites,  així  com fotografies i  documentació.  
També hi haurà informació logística dels equipaments, enllaços a les pàgines web dels bisbats, i 
informació de les seves activitats culturals. A més, s'hi podrà descarregar la revista de patrimoni  
cultural de l'Església Taüll. 

Catalonia Sacra és una iniciativa de la CET que, partint de la realitat i les necessitats de cada bisbat,  
vol col·laborar amb altres entitats i institucions dedicades a la promoció de la cultura, el patrimoni i 
el turisme.

Catalonia Sacra és un projecte que neix menut, amb la voluntat d’anar creixent en 
tots els seus àmbits: en els continguts que s’hi ofereixin, en la formació dels seus 
guies, en l’ampliació del calendari anual d’activitats, en l’increment de propostes 
de visita, en la millora dels instruments de comunicació, en el nombre d’entitats i 
institucions implicades.

http://www.cataloniasacra.cat/

