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Dissabte 14 d’abril del 2018 

 
 

BAIX BERGUEDÀ – BAGES 
Ruta romànica: Sant Miquel de Viver – Sant Joan de 

Montdarn – Serrateix – Sant Cugat del Racó 
 

*** 
 Sortida: a les vuit (8.00 h) del Passeig de Gràcia, cantonada amb la Gran 
Via de les Corts Catalanes, a la vorera de mar, sota l’edifici de GENERALI.  
 Esmorzar: a l’estació d’autobús de NAVÀS, a càrrec de cadascú.  
 Tot seguit, ens enfilarem cap a l’altiplà del Baix Berguedà fins a arribar a 
l’església parroquial de SANT MIQUEL de VIVER, un edifici del segle XVII 
que substituí l’original d’estil romànic, amb la nau principal d’estil renaixentista i 
els laterals d’un gòtic tardà amb un alt campanar del 1798. Seguidament, anirem 
fins a l’antiga església de SANT JOAN de MONTDARN, d’època romànica, de 
la qual en resten vestigis del segle X, i l’absis i el presbiteri són de començaments 
del segle XI. Acabarem amb la visita a l’antiga abadia benedictina de SANTA 
MARIA de SERRATEIX, consagrada l’any 977 i ampliada al segle XI; avui dia 
encara conserva part dels murs preromànics d’una església de tres naus i la porta 
primitiva.  
 Dinar: a l’Hostal Restaurant Cal Fuster, a Viver i Serrateix. 

1r. Amanida catalana.  2n.  Pèsols negres amb cansalada.  Principal: fricandó amb 
carreretes.  Postres: iogurt amb galeta de vainilla i gerds. · Pa, vi, aigua i cafè o infusions. 

 Tarda: de tornada, ens aproparem fins al terme municipal de Navàs 
(Bages), per tal de fer la visita a l’església romànica de SANT CUGAT del 
RACÓ (de SALOU), un temple d’estil romànic llombard del segle XI, en el qual 
es manifesta una certa influència oriental a causa de la seva planta de creu grega, 
poc usual en terres catalanes, i coronat per un airós cimbori cilíndric.   
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 NOTA: les explicacions durant tota la ruta seran a càrrec del Sr. Josep M. 
BADIA, escriptor, historiador i membre del Patronat d'Amics de Serrateix. 

 PREU: 79 EUROS 
 

Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 de dilluns a dijous 
de 9.00 a 18.00 h, i divendres de 9.00 a 15.00 h, o bé al 616 958 009 (Pere) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal trucar per telèfon i fer 
l’ingrés abans del DIVENDRES 6 d’abril al número de compte següent: 

CaixaBank “laCaixa”  ES34 ·2100·3017·0822·0064·1565 

*** 


